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Entrevista Oriol Junqueras

Ferran Espada
BARCELONA
Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) ens rep
a la seu nacional d’Esquerra Republicana
de Catalunya a Barcelona. No és la primera
entrevista durant els darrers anys, però sí la
primera en llibertat, i la satisfacció es fa evident després de quasi quatre anys de presó.
El president d’ERC i exvicepresident de la
Generalitat manté la seva aposta principal
de fer créixer el nombre de partidaris a l’autodeterminació i aconseguir l’amnistia. No
hi veu cap més solució que un referèndum
acordat perquè la ciutadania pugui decidir
el seu futur, i parla de forma greu de la darrera ofensiva contra els dirigents independentistes del Tribunal de Comptes.
Quina és la vivència que li queda de quasi
quatre anys de presó?

El president d’ERC,
Oriol Junqueras,
durant l’entrevista a
‘El Quinze’ de Público.

“Qualsevol solució que
exclogui que Catalunya
decideixi el seu futur
no és una solució”

Oriol Junqueras

President d’Esquerra Republicana de Catalunya

El president d’ERC
planteja les seves
propostes per la resolució
del conflicte i alerta
Pedro Sánchez que
la taula de diàleg obre
una oportunitat, però
que caldrà fer passos
en la línia de l’acceptació
d’un referèndum

MONTSE GIRALT

A la presó una de les coses que més crida
l’atenció és la humanitat que s’hi pot trobar. És evident que és un espai en el qual es
concentren uns determinats perfils de la
societat. Però malgrat això hi ha molta
qualitat humana. La majoria de la gent que
hi ha no hauria d’estar en una presó, sinó
en un pla de treball o en algun tipus de centre formatiu. Perquè molts d’ells hi són perquè no han sabut gestionar les seves emocions. Segur que hi ha gent que el millor
lloc on pot estar és a la presó, però la majoria no. Haver pogut constatar això és
també una forma d’entendre millor el món
en què vivim i la societat que ens envolta.
En el seu darrer llibre, ‘Contra l’adversitat’
vostè cita Homer i diu: “Davant les adversitats no cal lamentar-se sinó aportar solucions”. Quina és la solució que aporta
ERC contra l’adversitat dels empresonaments, les causes judicials, etcètera, que
ha comportat el Procés?

Crec que la clau és la capacitat que tinguem de bastir àmplies majories. Tan àmplies com sigui possible. També de travar
aliances i complicitats en segments molt
diferents de la nostra societat. Com que
som demòcrates, la nostra força és la dels
vots, és a dir, de la mobilització política de
la gent cada cop que hi ha eleccions. Però
també més enllà. Per exemple, teixint aliances i participant en tots els àmbits econòmics, socials, culturals, cívics i de tota
mena del nostre país. Si som capaços de fer
això, tindrem moltes més oportunitats
d’aconseguir els nostres objectius.
Això és estratègia, però quina és la solució que proposen?

La principal solució que podem aportar és
adreçar-nos a la societat, és a dir, a la gent,
i allargar la nostra mà per bastir un projecte compartit.
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Des del nostre punt de vista, l’amnistia, per
posar fi a la repressió que afecta tantíssima
gent, no només els que érem a la presó. Els
exiliats o els 3.000 represaliats, alguns dels
quals estan a punt d’entrar a la presó, o els
que estem perseguits pel Tribunal de
Comptes. I, per sobre de tot, un referèndum que permeti que els ciutadans de Catalunya decideixin sobre el seu futur. Un
referèndum d’autodeterminació per constituir-nos en una República catalana independent. Per nosaltres, la independència
no només és un dret, sinó que és un deure
que tenim amb la nostra societat i el país.
Per què és un deure?

Perquè és l’única garantia que té la nostra
ciutadania de viure en un Estat que no persegueixi persones innocents, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i la justícia
social. Viure en un Estat que garanteixi la
llibertat i la dignitat de totes les persones.
Però això com ho pensen fer, si precisament l’Estat ja ha demostrat tot el que és
capaç de fer per evitar-ho? I no hi ha indicis que sigui possible cap tipus de reforma
per fer viables aquestes aspiracions.

Construint majories més àmplies. Necessitem més suports.
Quin seria el límit de suport per fer la
independència?

El que sigui necessari per vèncer la repressió que l’Estat imposa amb tots els seus
aparells. No estem en una democràcia plenament normalitzada i homologable en el
món occidental. Si l’Estat espanyol fos
això, hauria implementat solucions i hauria acceptat les decisions preses democràticament des de les institucions catalanes.
I la resposta davant el nostre repte democràtic hauria estat la mateixa que el Canadà va trobar respecte al Quebec, on es
van permetre dos referèndums d’autodeterminació. La mateixa resposta que el
Regne Unit va implementar per a Irlanda
primer i per a Escòcia després. O Dinamarca respecte a Islàndia i Suècia en el cas
de Noruega. Davant d’un Estat en què això
no és possible, nosaltres hem de ser un
nombre suficient per compensar aquest
dèficit democràtic i la repressió en forma
de cops de porra a la gent que va a votar,
presó, persecució econòmica o exili. Com
més serem, més capacitat tindrem de convèncer el conjunt de la nostra societat que
aquesta actuació de l’Estat és insostenible.
I més arguments tindrem per buscar complicitats en la comunitat internacional.
Buscaran el reconeixement internacional
al Procés d’independència?

És que no serviria de res que nosaltres
prenguem decisions que no siguin

reconegudes i avalades per la comunitat
internacional.
I com ho pensen fer?

La manera de buscar aquestes complicitats, que ens són imprescindibles tant a la
nostra societat com a la comunitat internacional, i necessitem les dues coses, és abanderar el diàleg i la negociació. Com més
abanderem el diàleg i la negociació, més a
prop estarem de la victòria. Estem convençuts que és el millor camí, gairebé l’únic,
per aconseguir aquest suport majoritari i el
reconeixement internacional. Per això
apostem pel diàleg i la negociació. I perquè
estem convençuts que aquesta és la manera de fer les coses com a compromís ètic.
Com valora els indults en aquest camí del
diàleg i la negociació. És un gest del Govern espanyol? Vostè els va definir com un
èxit, però una part de l’independentisme,
com els seus socis de Junts, ho neguen.

Estic convençut que fem un pas endavant
cada cop que alliberem els nostres presos, a
qualsevol dels represaliats o contribuïm que
la nostra societat sigui més lliure. Veure-ho
d’una altra manera crec que és un error. Alegrar-se que hi hagi companys a la presó segurament és un símptoma que no es considera gaire company a qui és a la presó. La
presó no l’hauríem de desitjar ni per al pitjor dels nostres enemics. Aquesta és una de
les primeres coses que aprens allà dins.
Però què representen els indults i la sortida dels presos i les preses?

Representen una oportunitat d’incorporar més gent a aquest compromís democràtic i esforç col·lectiu per aconseguir
l’amnistia de tots els represaliats i del referèndum que estem convençuts ens portarà a la constitució d’una Catalunya independent en el marc de les institucions

europees. Tenir cada cop més gent al nostre costat no ha de ser vist com un problema, sinó com una oportunitat.
La reunió entre el president Aragonès i el
president Pedro Sánchez d’aquest dimarts, que activa la taula de diàleg, és la
certificació que entrem en una nova
etapa política en les relacions entre Catalunya i l’Estat?

En tot cas, obre l’oportunitat d’entrar en
una nova etapa. No sabem fins on vol arribar el Govern espanyol. Per una banda, ha
fet un gest amb aquests indults, traient de
la presó gent que no hauria d’haver estat
mai empresonada. Però, al mateix temps,
permet i avala la persecució econòmica
contra una quarantena de persones i, el
que és pitjor, contra les nostres famílies.
Una cosa és que m’empresonin a mi sabent
que soc innocent perquè no tenen altra manera de respondre a un repte democràtic. I
una altra cosa és atacar les nostres famílies
i el patrimoni familiar. Això és atacar les
cases on viuen els nostres fills, pares, avis,
parelles... Això és convertir en víctimes de
la repressió infants i gent gran. Aquest tipus de persecució política basada en l’atac
al futur d’uns infants i d’unes famílies és un
atac que, un cop més, està fora de tots els
estàndards de qualsevol democràcia del
món. Ens recorda els pitjors temps dels pitjors despotismes de la història de la
humanitat.
Vostè parla de les noves multes multimilionàries que li ha imposat a vostè i a quaranta càrrecs més de la Generalitat
aquest dimarts el Tribunal de Comptes.
Això és un torpede de determinats aparells de l’Estat contra el diàleg?

Sense dubte. Entre altres coses perquè estem davant d’un òrgan administratiu que
s’autoanomena “tribunal”, quan d’això no

en té res. Amb una composició determinada políticament per determinats partits
polítics. I amb funcionaris nomenats a dit i
amb vincles familiars entre molts d’ells. En
qualsevol democràcia això seria un escàndol, que un òrgan així es constitueixi en
una mena de tribunal que imposa càstigs
econòmics a famílies, inclosos infants.
Qualsevol persona de bé s’hauria d’escandalitzar davant d’aquesta actuació.
Pedro Sánchez diu que no pot actuar en
aquesta qüestió o en altres processos judicials, i rebutja l’amnistia. Creu que el
Govern espanyol ha arribat al límit amb
els indults o té més marge de maniobra?

Evidentment que el Govern i les institucions espanyoles en el seu conjunt tenen
molt més marge. I per fer les coses molt millor del que han fet fins ara. I ho hem d’assenyalar i denunciar sempre.
Per exemple? Què podria fer davant
aquestes situacions el Govern espanyol?

Aplicar l’amnistia.
Des del PSOE defensen que l’amnistia no
entra en el marc legal espanyol.

No donem cap versemblança ni credibilitat
a això, i hi estem en absolut desacord. No
és cert que l’amnistia sigui il·legal. La democràcia espanyola, amb totes les seves
virtuts i defectes, és un règim polític fonamentat en una amnistia que no només va
amnistiar els demòcrates que havien estat
perseguits per una dictadura feixista, sinó
que sobretot va servir per amnistiar els feixistes que havien perseguit la democràcia.
Si això va ser possible i es va poder amnistiar ministres franquistes que van signar
sentències de mort i que van fer afusellar
més de 140.000 persones al conjunt de
l’Estat, com no ha de ser possible amnistiar
persones que han posat urnes i paperetes?

“A la presó una de les
coses que crida més
l’atenció és la humanitat
que s’hi pot trobar”
“La independència no és
només un dret, sinó que
és un deure que tenim
amb la nostra societat”
“Necessitem més
suports, tots els que
calguin per vèncer
la repressió de l’Estat”

MONTSE GIRALT

I amb això, què volen aconseguir?
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Per l’amor de Déu! És un altre símptoma de
dèficit democràtic d’un Estat que es permet
amnistiar els feixistes però no vol fer-ho
amb els demòcrates.
Pedro Sánchez ha tingut diversos posicionaments respecte a l’independentisme.
Ara ha aprovat els indults i manifesta voluntat de diàleg, però també va fer costat
al 155. Hi confia?

Nosaltres només confiem en nosaltres mateixos. Confiem en la democràcia i en el poble de Catalunya. Per això posem les esperances respecte al futur en les nostres mans,
i en les del nostre poble. No hi ha un lloc millor on fer residir les nostres esperances.
La taula de diàleg sembla que tirarà endavant, però amb el Govern de la Generalitat
de Catalunya i el Govern espanyol en posicions molt distants. Autodeterminació i
amnistia, per una banda, i reactivació estatutària, per l’altra. Quin és el punt mitjà
per trobar un acord?

Qualsevol solució que exclogui la possibilitat que els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur no és una solució. En democràcia, l’única solució possible és la
democràcia. I per tant, l’exercici del dret de
vot dels ciutadans per decidir el seu futur.
Si no es contempla aquest dret és que la democràcia en qüestió té uns dèficits notables
que cal denunciar davant la societat, però
també de la comunitat internacional.

cionaments de la comunitat internacional,
tant des d’un punt de vista jurídic com polític, són sempre en contra de la repressió. Ho
hem vist en els tribunals belgues, alemanys,
britànics, o en el posicionament de les autoritats suïsses o al Consell d’Europa i òrgans
de l’ONU. Malauradament encara no són
posicionaments a favor de la independència de la República catalana. Per tant, ens
queda un llarg camí per recórrer. Hem de
celebrar el suport internacional contra la
repressió, però nosaltres aspirem a anar
molt més enllà. No n’hi ha prou de lluitar
contra la repressió, volem aconseguir la República catalana en el marc de les institucions europees. Per això hem d’aconseguir
que la comunitat internacional entengui
que la nostra causa és la de la democràcia.
Com s’ho plantegen? Fins ara no hi ha hagut cap pronunciament de suport al
referèndum.

Pel principi democràtic que la comunitat
internacional ha d’acabar reconeixent i
avalant, i que diu que quan els ciutadans
d’un país, d’una comunitat política, s’expressen de forma clara, reiterada i pacífica,
les institucions en el seu conjunt tenen el
deure d’implementar la solució democràtica per permetre que aquesta voluntat pugui esdevenir una realitat.

Espera que la comunitat internacional
avali el referèndum?

Joan Tardà diu que de referèndum n’hi
haurà segur, però que no sabem quan
serà, com serà ni si es dirà referèndum. Hi
pot haver un referèndum que no sigui estrictament d’independència?

Necessitem aquest suport. I l’hem obtingut
respecte a la repressió que patim. Els posi-

Certament, no sabem quan ni com serà. El
que sí que sabem és que volem que sigui al

“No serveix prendre
decisions sense
l’aval de la comunitat
internacional”
“Assolir complicitats
internacionals passa
per abanderar el diàleg
i la negociació”
“S’obre l’oportunitat
d’una nova etapa, però no
sabem fins on vol arribar
el Govern espanyol”
més aviat possible i en unes condicions homologables i que el facin efectiu. I per això
caldrà reconeixement internacional. Estic
convençut que ho podem aconseguir si treballem de forma seriosa i més enllà de la
pura declaració. I també una part de la societat espanyola que pot compartir aquests
principis i valors.
La independència es pot declarar en contra del 48% dels catalans i catalanes que
voten partits no independentistes?

La independència no l’hem de fer en contra
de ningú, sinó a favor de tota la ciutadania.
El 2017 no es va tenir en compte això.

El 2017 el que vam tenir en compte és que
si aquesta era una democràcia de veritat
les majories eren prou àmplies per fer un
referèndum. Perquè teníem un mandat democràtic i una majoria absoluta al Parlament. El que va passar és que als plats de la
balança nosaltres hi vam posar vots, i els
aparells de l’Estat, repressió i pallisses contra els votants. Per això nosaltres això ho
hem de compensar amb més democràcia.
Determinats aparells de l’Estat sempre tindran la temptació de reprimir més, però si
tenim un suport prou ampli se’ls acabarà
fent insostenible.
Com valora el paper del PSC respecte al
conflicte?

MONTSE GIRALT

Els fets demostren que el PSC el que ha fet,
malauradament, és aplaudir la repressió,
justificar-la i aplicar-la. I això és encara més
greu perquè els seus dirigents són perfectament conscients de la realitat dels fets i
del nostre compromís democràtic.

Oriol Junqueras, a la seu d’Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona.

I els comuns?

El que espero és que com a partit demòcrata i que es reivindica d’esquerres no pot
renegar del dret a votar el futur en un refe-

rèndum que permeti als catalans i les catalanes constituir-se en una República.
Que Junts, com a soci de Govern d’ERC,
desqualifiqui constantment l’estratègia
del diàleg no debilita la part catalana a la
taula de negociació?

No tinc per costum valorar les declaracions
dels altres. Però estic convençut que l’estratègia que ERC planteja és la més viable,
efectiva, útil i ràpida. I si algú té una estratègia alternativa que la proposi públicament i tindrem ocasió de debatre-la.
En un recent article vostè descartava la
via unilateral. Per què?

En aquest article jo la unilateralitat no la
cito en cap moment. El que volia dir és el
mateix que he dit sempre, que la resolució
de qualsevol conflicte polític complex és
sempre i inevitablement multilateral en la
seva solució. Perquè sempre acaba afectant nivells institucionals molt diversos. En
el nostre cas, les catalanes, la societat de
l’Estat espanyol, però també la comunitat
internacional. En la recerca de la solució és
evident que hi ha una part que l’hem de fer
nosaltres, convencent la societat catalana
que la República independent és millor
que la monarquia espanyola i assumint tots
els costos, com estar quasi quatre anys a la
presó. Però això no és suficient per resoldre
definitivament la qüestió sense reconeixement internacional. La solució al conflicte
entre Catalunya i l’Estat espanyol serà sempre multilateral.
En el llibre ‘Tornarem a vèncer’, escrit
amb Marta Rovira, vostès parlen que l’alternativa al fracàs d’un referèndum acordat és la via unilateral de la desobediència
civil. És possible aquesta via?

La desobediència és legítima. És un dret democràtic reconegut al món. Els ciutadans
tenen dret a desobeir en determinades circumstàncies, sobretot si el que desobeeixen
són decisions que van en contra dels drets
fonamentals. En defensa dels drets humans hi ha tot el dret a desobeir. És una
eina de defensa de la mateixa democràcia,
dels seus valors i dels seus principis.

“El Tribunal de Comptes
imposa a famílies
càstigs econòmics;
és un escàndol”
“La democràcia
espanyola es fonamenta
en una amnistia als
feixistes de la dictadura”
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Anàlisi

Nueva fase en el conflicto

Una mesa que empieza
con un diálogo
de sordos

L

BERNAT VILARÓ-ACN

El encuentro entre
Aragonès y Sánchez
en la Moncloa ha servido
para poner en marcha
una mesa de diálogo que
empezará en septiembre
con posturas totalmente
contrapuestas. El objetivo
inicial es poder hablar de
todo, incluso la amnistía
y la autodeterminación

as relaciones entre el Palau
de la Generalitat y la Moncloa han entrado en una
nueva fase con la visita del
president de la Generalitat
de Catalunya, Pere Aragonès, al presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez. Fluidez y cordialidad supuran por los poros
declarativos de las dos partes, con especial
énfasis por parte del Ejecutivo español.
Pero hace falta algo más que dos horas y
media de reunión para hablar de una
nueva etapa en el crudo conflicto político
que lleva años persistiendo con consecuencias gravísimas. Las de mayor calado
son los casi cuatro años de cárcel que han
padecido los nueve dirigentes independentistas encarcelados por el Tribunal Supremo. Los indultos han retirado de la
ecuación esta inmensa losa, pero queda
por atajar el resto de consecuencias judiciales del Procés, entre ellas las que afec-

Pere Aragonès y Pedro Sánchez reunidos en la Moncloa el pasado 29 de junio.

Ferran
Espada

tan a los exiliados y a unas 3.000 personas
con algún tipo de proceso judicial.
Los indultos son una sola de las piedras
–ministro José Luis Ábalos dixit– que se ha
quitado del camino que conduce a la solución dialogada del conflicto. Pero es que,
además, determinados aparatos del Estado se encargan de tirar más rocas contra
esta vía. Y para muestra un botón: el
mismo día que Aragonès y Sánchez se reunían, el Tribunal de Cuentas enviaba todo
un torpedo a la línea de flotación de la estrategia de negociación de Sánchez con el
independentismo catalán. Una multa millonaria de 5,4 millones de euros a 41 altos
cargos de diversas épocas de la Generalitat
por la Acción Exterior del Govern, a pesar
de ser plenamente estatutaria. Un órgano
puramente administrativo, de composición política y controlado por el PP. La revancha de la derecha nacionalista española contra los indultos. En un escenario
así, es lógico que de la reunión de este martes en la Moncloa no saliera mucho más
que un calendario. Y que se haya fijado la
tercera semana de septiembre para el inicio en Barcelona de las reuniones de la
mesa de diálogo es ya todo un hito.
Las posiciones son totalmente distantes. Aragonès plantea la exigencia que el
debate sobre la amnistía y la autodeterminación estén en el orden del día de la mesa.
Sánchez asegura que sobre estos temas
“nunca jamás” habrá un acuerdo. Aunque
bien es cierto que eso también lo dijo el presidente del Gobierno español de los indultos. Desde Esquerra tienen muy clara una
línea roja: en la mesa de diálogo hay que

poder hablar sobre todas las propuestas
para la resolución del conflicto de ambas
partes. “Que el Gobierno español acepte
hablar de todo sería un primer éxito”, afirman fuentes de ERC. Luego ya veremos.
“Esto va para largo”, asegura Aragonès, que
tiene muy presente el deadline de los dos
años que marca la cuestión de confianza de
media legislatura marcada con la CUP.
En definitiva, la mesa de diálogo empezará su recorrido en septiembre con la autodeterminación y la amnistía sentadas en
la parte catalana de la mesa. Y la restitución estatutaria en el bando español. Un
diálogo de sordos que veremos si se puede
romper. No está claro que pueda haber un
punto de encuentro entre ambas propuestas, pero, de entrada, paradójicamente, las
dos propuestas topan con el mismo dique
de contención, la Constitución Española.
La autodeterminación, claramente, pero
un nuevo marco estatutario para Catalunya también, dados los límites que marcó
el Tribunal Constitucional (TC) con la sentencia de 2010 sobre el último Estatut. Y
curiosamente las dos partes apelan a la
misma palanca para saltar el dique, la imaginación. El president Aragonès asegura
que con “propuestas imaginativas” se
puede hacer viable un referéndum para
consultar a los catalanes sobre el futuro del
país sin cambiar la Constitución. Y paralelamente el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, parece que ayuda a Sánchez a encontrar
“soluciones imaginativas” para hacer viable la recuperación de las partes del Estatut
sesgadas por el TC, y quién sabe si alguna
cosita más. Un claro exponente del fondo
del problema español que no es otro que la
incapacidad de reformar los cimientos del
sistema político surgido con el régimen del
78. Pero, vaya, ya lo gritaban en París diez
años antes: “¡La imaginación al poder!”.
En Catalunya habrá que ver hasta
dónde llegan los límites del consenso que
la delegación catalana debe representar en
la mesa. Y el Acord Nacional per l’Amnistia
i l’Autodeterminació que se quiere suscribir en las próximas semanas será un aspecto muy relevante a tener en cuenta.

Tras dos horas y media
de reunión se puso fecha
a la mesa: la tercera
semana de septiembre
Aragonès no renuncia
a la autodeterminación
y Sánchez propone la
reactivación estatutaria
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Actualitat Conflicto Catalunya-Estado español

Aragonès y Sánchez acuerdan
reactivar la mesa de diálogo
La primera reunión entre
presidentes sirve para
verbalizar una voluntad
de diálogo, pese a que los
puntos de partida siguen
muy alejados. Aragonès
quiere autodeterminación
y amnistía, que el Gobierno
no contempla
Marc Font
BARCELONA

BERNAT VILARÓ-ACN

T

ras más de un año y medio de parón, la tercera
semana de septiembre
–que arranca el día 13–
se reunirá la mesa de
diálogo entre el Gobierno español y el catalán para abordar el conflicto político.
Este es el principal acuerdo alcanzado en la
cumbre que los presidentes de los dos ejecutivos –Pedro Sánchez y Pere Aragonès–
mantuvieron el martes en la Moncloa, la
primera desde que el dirigente de ERC está
al frente de la Generalitat.
Más allá de la futura reactivación de la
mesa de diálogo, el encuentro deja otras
lecturas: tras años de una tensión ingente,
se están dando pasos hacia una normalización institucional –durante este mes de julio se volverá a reunir la comisión bilateral
Estado-Generalitat, inédita desde 2018–;
y ambas partes asumen que tienen puntos
de partida muy divergentes sobre la resolución del conflicto, pero, a la vez, optan
por dar “una oportunidad” al diálogo, con
la idea de alcanzar acuerdos tangibles en
un plazo de dos años. Con todo, esta nueva
etapa de distensión, que arranca unos días
después de los nueve indultos a los dirigentes independentistas que estuvieron presos
más de tres años, sigue marcada por la represión del Estado al independentismo,
como se ha podido comprobar esta misma
semana con las fianzas millonarias impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 antiguos cargos del Govern [ver despiece].

Pedro Sánchez y Pere Aragonès posan en las escaleras de la Moncloa antes de la reunión del pasado martes.

Los dos gobiernos
dan una oportunidad
a la negociación, pero
el acuerdo está lejos
Autodeterminación y
amnistía: Aragonès no
se mueve del consenso
independentista

Con mucha menos escenificación que
la que hubo en la reunión entre Sánchez y
el anterior president, Quim Torra, en la
Moncloa en julio de 2018, la cumbre del
martes se alargó durante dos horas y media, tras las cuáles el primero en comparecer fue Pere Aragonès, que lo hizo en el
Centre Blanquerna, la delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid. El dirigente republicano asumió que el encuentro sirvió para “constatar las posiciones
alejadas entre los gobiernos y las diferencias sobre cómo resolver” un conflicto po-

lítico que, eso sí, admiten ambas partes.
A la vez, añadió que coinciden en que “el
conflicto se tiene que resolver a través del
diálogo, la negociación y la voluntad de
acuerdo” y que, tarde o temprano, tiene
que contar “con el aval de la ciudadanía de
Catalunya a través del voto”. Por parte estatal, la encargada de hacer declaraciones
fue la ministra de Hacienda y portavoz,
María Jesús Montero, quién celebró la
apertura del diálogo y la voluntad del Gobierno de abandonar la confrontación y
apostar por la política.
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A partir de aquí, las posiciones en las
cuestiones clave se mantienen muy alejadas. Aragonès no se mueve del consenso independentista –e incluso de los comuns–,
que implica la amnistía para los exiliados y
el resto de imputados en las causas vinculadas al Procés y por la autodeterminación
como vía de solución para que los catalanes
decidan su futuro político. Dos cuestiones
que no contempla el Gobierno. Lo dejó
claro Montero tras la reunión del martes
–“Aragonès conoce con exactitud el límite
del Gobierno en estas cuestiones”– y lo recalcó de manera contundente el propio
Sánchez en el Congreso el miércoles: “No
habrá referéndum de autodeterminación,
salvo que los que lo defienden consigan
convencer a tres quintas partes de las cámaras y, después, los españoles lo ratifiquen en referéndum, pero el PSOE no
aceptará nunca este tipo de derivada”.

Líneas rojas alejadas
El no al referéndum aparece como una línea
roja para un PSOE que, tras los indultos, ha
visto cómo aumentaba el tono de los ataques de la derecha política y mediática,
nada que no fuera previsible. En este sentido, la propuesta socialista para cerrar la
carpeta catalana no pretende ir más lejos de
la votación de un nuevo Estatut, algo que
queda muy lejos del consenso mayoritario
de la sociedad catalana. Al mismo tiempo,
para el Govern el referéndum aparece como
la única “solución” al conflicto, ya que permitiría pronunciarse “a todos los catalanes”,
en palabras del propio Aragonès. Para reforzar su apuesta, el president quiere llegar a
la mesa de diálogo habiendo puesto en marcha el Acuerdo Nacional para la Amnistía y

la Autodeterminación, que pretende reunir
a partidos, instituciones y entidades.
Pese a que los puntos de partida parecen irreconciliables, ambas partes celebran dar “una oportunidad al diálogo”.
Para la ministra Montero, el conflicto político catalán “lleva demasiado tiempo enquistado”. “Es el momento de superar este
pasado y empezar un nuevo camino, con
soluciones compartidas para el interés general”, agrega. Más allá de las declaraciones públicas, tanto ERC como el PSOE son
los principales interesados en dar vida a
una mesa de diálogo de la que fueron los
grandes impulsores, y son conscientes de
que ahora mismo, con un plazo de dos
años para avanzar y sin elecciones a corto
plazo, tienen cierto margen para explorar

Pedro Sánchez,
contundente: “No
habrá referéndum
de autodeterminación”
El president quiere llegar
con el Acuerdo Nacional
para la Amnistía y la
Autodeterminación
Las próximas semanas
se definirá quién
compone la mesa, en la
que no habrá indultados

Recibimientos a los indultados
La otra gran noticia política de la semana
ha sido las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas ha fijado para 34 ex altos
cargos del Govern, en lo que supone un
nuevo ejemplo de la represión al independentismo. La causa demuestra que los indultos, pese a ser un paso, están lejos de terminar con la judicialización del conflicto.
Una de las peticiones que verbalizó Aragonès tras su encuentro con Sánchez fue
que el Estado cumpla las reclamaciones de
la asamblea parlamentaria del Consejo de
Europa y, por lo tanto, “retire las euroórdenes [a los exiliados] y ponga fin a la represión”. Precisamente esta será la primera semana de libertad de los presos indultados,
unos días marcados por las entrevistas y los
recibimientos, como los que recibieron el
lunes en el Palau de la Generalitat por parte
del Govern y, unas horas después, en el Parlament. Su vida vuelve a una cierta normalidad, tras más de tres años entre rejas.

NAC
N
O

Oriol Junqueras en el consell nacional de ERC celebrado el pasado lunes.

Vuelve la comisión bilateral
La mesa de diálogo se limitará a abordar el
conflicto político, pero a la vez la reunión
entre Sánchez y Aragonès sirvió para constatar la pretensión de los dos gobiernos de
volver a una normalidad institucional, que,
entre otras cosas, pasa por reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat. El organismo, paralizado desde el 1 de agosto
de 2018, se reanudará este julio. Tiene que
servir para tratar cuestiones como el reparto de los fondos europeos de recuperación, el sistema de dependencia, la coordinación sobre la pandemia de covid o los
incumplimientos del Estado en aspectos
del actual Estatut, como por ejemplo sus
inversiones en infraestructuras en Catalunya. Por parte de la Generalitat la presidirá la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, e incluirá al vicepresidente, Jordi
Puigneró; al conseller de Economia, Jaume
Giró; la secretaria general de Presidència,
Núria Cuenca; el secretario general de Vicepresidència, Ricard Font; y la delegada
del Govern en Madrid, Ester Capella.

I

D

ARNALD PRAT-ACN

algún acuerdo. En este sentido, en el PSOE
admiten que la predisposición de ERC ante
la mesa es mucho mayor que la de JxCat,
que, como la CUP, considera que el diálogo
difícilmente llevará a alguna solución.
A partir de aquí, las próximas semanas
equipos de los dos gobiernos definirán las
líneas de trabajo y el orden del día de la reunión de septiembre, que apenas será la
segunda de una mesa de diálogo que solo
ha tenido la cita inaugural: el 26 de febrero
de 2020. Una de las cuestiones a resolver
será su composición. Aragonès ha concretado que la parte catalana estará integrada
por miembros del Govern y del Parlament.
Y está casi descartado que esté en ella el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de
los dirigentes indultados.

EL

Unas fianzas
millonarias
Tal como se sabía, los indultos
no han supuesto el punto final
a la represión contra el independentismo. El martes, el Tribunal
de Cuentas confirmó las millonarias fianzas a 34 antiguos altos
cargos del Govern por la acción
exterior desarrollada entre 2011
y 2017, que según el organismo
fiscalizador se utilizó para
promover el Procés. En global,
las fianzas suponen 5,4 millones
de euros, que deben abonarse
en un plazo de 15 días para evitar
el embargo. Las más elevadas
corresponden al exsecretario
general del Diplocat Albert Royo
(3,6 millones), a la exinterventora
general de la Generalitat Mireia
Vidal (3,1 millones) y al exconseller
de Presidència Francesc Homs
(2,9 millones). También destacan
los más de 2,8 millones impuestos
a Artur Mas y a Andreu MasColell; los 2,1 millones de Raül
Romeva y los cerca de dos
millones tanto de Carles Puigdemont como de Oriol Junqueras.
Una misma partida se atribuye a
varios responsables, que solidariamente asumen su pago. Por eso
la suma de las cifras individuales
supera el total.
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Tribuna

Catalunya, nou gran repte
Xavier
Torrens
Professor de
Ciència Política
a la Universitat
de Barcelona

H

i ha qui encara no
ho veu, o no ho accepta, o bé ho accepta a contracor,
però ho diré clar i
català: a Catalunya ens està passant gairebé el mateix que a les nacions democràtiques en processos
semblants, com Escòcia i el Quebec,
que tenen un procés polític en el
transcurs de dècades.
La realitat és dual: el procés català
com a procés a curt termini gairebé
ha finalitzat el seu gran període històric que va quedar immortalitzat l’1
d’octubre de 2017 i, alhora, el procés
català com a procés polític de llarg re-

El dibuix de l’Eneko

corregut està i estarà viu anys i panys.
Amb aquesta tessitura, cal dissenyar
una nova estratègia sent coneixedors
de les dades empíriques reals i sabent
quins són els escenaris versemblants,
i no els escenaris eixelebrats.
Un enfocament intel·ligent seria
l’evolució envers la unió estratègica
entre els governs de Catalunya i
d’Euskadi, i les formacions polítiques
independentistes catalanes –ERC,
Junts, CUP– i basques –PNB i EHBildu–, per assolir ara una realitat institucional semblant a la de la província del Quebec al Canadà, l’estat de
Califòrnia dins dels EUA, l’estat de Baviera a Alemanya, la regió de Flandes
a Bèlgica i el cantó de Berna a Suïssa.
Això serviria per crear estructures
d’Estat –dit en llenguatge independentista– o crear l’Estat català dins de
l’Estat espanyol –dit en llenguatge federalista–, que no teníem en el referèndum de l’1-O. Si no ho fem així, de
ben segur s’afeblirà el procés català en
picabaralles partidistes.
Ara bé, un enfocament encara més
intel·ligent és el d’eixamplar el diàleg,

les negociacions, l’acord i el consens a
totes les forces polítiques que s’aboquin a crear estructures d’Estat –en el
llenguatge de l’independentisme
d’ERC, Junts i la CUP– o crear estructures federals –en el llenguatge del federalisme de socialistes i En Comú
Podem–. Perquè, malgrat que emprin
llenguatges diferents en el terreny
dels discursos polítics, poden coincidir a curt termini en el plànol de les
polítiques públiques. Aquest és el
gran repte que les elits polítiques catalanes no s’atreveixen a encarar: un
gran acord nacional català que aplegui cinc de les sis principals forces
parlamentàries catalanes –per ordre
de nombre de vots–: PSC, ERC, Junts,
CUP i En Comú Podem.
Perquè tots els partits independentistes que formen part del Govern
de Catalunya –ERC i Junts– o li van
donar suport a la investidura –CUP–,
sumant-hi dues formacions polítiques
de l’oposició al Parlament de Catalunya que coincideix que són els partits
que conformen el Govern d’Espanya
–PSOE/PSC i Podem/Comuns–, podrien ben bé signar un acord nacional
català que inclogués, a tall d’exemple,
la gestió dels aeroports de Barcelona,
Reus i Girona. Pel que fa als trens, que
la Generalitat no només s’encarregui
de la gestió dels horaris, la freqüència
de pas, la informació als usuaris i les
tarifes, sinó que també gestioni la infraestructura ferroviària dins del territori català i hi inclogui la distància
mitjana, no només rodalies. I això que
he exemplificat en la mobilitat, ara es
podria fer en molts altres àmbits de
les polítiques públiques.
Per què això significa nous i grans
reptes per a Catalunya? Doncs perquè
tot plegat es podria aconseguir fins a
finals de l’any 2023. Per què? Doncs
perquè el Govern de coalició progressista configurat per PSOE i Unides-Podem depèn dels vots del PNB, EHBildu i ERC i, alhora, l’interès polític
tant de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol com dels
seus socis d’Unides Podem és continuar en el govern fins que anem sortint de la greu crisi econòmica que ha
sorgit arran de la crisi sanitària de la
covid-19, i no els convenen eleccions.

“Cal la unió entre
partits de Catalunya
i Euskadi per assolir
ara una realitat
institucional
semblant a la de la
província del Quebec
al Canadà, l’estat
de Califòrnia dins
dels EUA, l’estat de
Baviera a Alemanya,
la regió de Flandes
a Bèlgica i el cantó
de Berna a Suïssa”
Ara hi ha una oportunitat històrica o, dit en termes politològics, hi ha
una finestra d’oportunitat que, potser, no es repetirà en anys. És la finestra de l’oportunitat de crear les estructures d’Estat que volen amplis
sectors de l’independentisme o, dit
d’una altra manera, crear un nivell
competencial i d’autogovern mai vist
ni a Catalunya ni a Euskadi.
En les esmentades noves i altes cotes d’autogovern hi estarien d’acord
cinc de les sis formacions polítiques
del Parlament de Catalunya: PSC,
ERC, Junts, CUP i En Comú Podem.
Certament, uns partits voldrien anar
més enllà –ERC, Junts i CUP–, a un altre ja li estaria bé –En Comú Podem– i
un altre tindria recels que no es traspassessin determinants llindars (PSC).
Però això el que ens diu és que aquesta
és la solució satisfactòria més àmplia
que existeix en el període 2021-2023.
És clar, no és la solució òptima per a
ningú, però sí que és el màximum que
aplega el màxim d’electorat.
Llavors, ¿per què encara no s’està
implementant aquest camí que beneficiaria molt Catalunya i Euskadi, i
trauria llenya del foc de la polarització social i política? Doncs perquè no
sempre els països tenen líders polítics
que sigui estadistes. De vegades es tenen líders polítics curts de mires, partidistes i electoralistes. Caldrà rellegir
aquesta anàlisi pel Cap d’Any del
2024 per veure si hem tingut líders
partidistes o líders estadistes.
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Actualitat Drets de la dona

La Generalitat paga cada
any tres milions a clíniques
privades per avortaments
Més d’un terç de les dones
es paga l’avortament, tot
i ser un dret gratuït per llei.
L’estigma i les dificultats
del circuit públic expliquen
una situació que beneficia
les clíniques privades, que
també reben recursos
de l’Administració

A

vortar a Catalunya i a
l’Estat espanyol és legal i
gratuït des del 2010. La
llei del 1985 legalitzava
l’avortament, però les
dones que no avortaven
per causes mèdiques havien de pagar la interrupció de l’embaràs.
Ara qualsevol dona pot fer-ho de manera
gratuïta, en gran part gràcies a la lluita
dels col·lectius feministes, però el circuit
públic per avortar encara és confús i desconegut per a moltes dones. És a dir, que tot i
que la informació es pot donar des de la
pública, sovint la dona s’ha de desplaçar
fins a una clínica privada per interrompre
l’embaràs.
L’accés a l’avortament farmacològic
–que es pot demanar fins a la setmana nou
de la gestació– és més directe perquè s’atén
i es resol majoritàriament des de la sanitat
pública. El 2019, van representar el 47,7%
dels avortaments practicats a Catalunya
(10.473). En canvi, un 97,8% d’avortaments instrumentals –també anomenats
quirúrgics– es deriven a clíniques privades
que tenen concert amb la Generalitat. En
total, el 2019 se’n van fer 11.463 al Principat, el 52,3% del total d’avortaments. De
fet, el Departament de Salut destina aproximadament tres milions d’euros anuals a

LAURA BUSQUETS-ACN

Paula Ericsson i Navarro
BARCELONA

Un grup de dones del col·lectiu feminista Adona’t de Vic sosté una pancarta reivindicativa davant la Catedral, l’any 2016.

aquests centres perquè practiquin els avortaments instrumentals, ja que gairebé no
se’n fan als centres de la Xarxa d’Hospitals
d’Utilització Pública (XHUP), segons dades oficials a les quals ha tingut accés
aquest mitjà. Amb tot, en aquests casos
l’avortament no té un cost econòmic per a
la dona, ja que segueix dins el circuit públic
i l’abona la Generalitat.
Ara bé, què implica haver de desplaçar-se a una clínica privada que potser no
està ni a la seva comarca o província? A què
es deu l’externalització de l’avortament
instrumental? Per què no els assumeixen
els hospitals? Per a la coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius,
Sílvia Aldavert, l’estigma social que encara
hi ha cap a l’avortament, tant per part de
les dones que el sol·liciten com dels professionals que els practiquen, així com l’objec-

L’avortament encara
està al codi penal
L’avortament és legal i gratuït,
però encara no està plenament
despenalitzat a l’Estat espanyol.
Segons l’article 145 de la Llei
Orgànica 10/1995 del Codi
Penal, una dona que practiqui
una interrupció de l’embaràs fora
dels casos permesos per la llei
–com podria ser el cas d’una
menor de 16 o 17 anys que no
tingui l’autorització paterna per
sol·licitar-lo– serà penalitzada
amb una multa d’entre 6.000
i 24.000 euros. El ginecòleg
que practiqui la interrupció pot
enfrontar-se a penes de presó
d’entre un i tres anys.

ció de consciència, són els principals motius de l’externalització. Segons les dades
facilitades pel Departament de Salut a partir d’una petició de dret d’accés a la informació pública feta per aquest mitjà, la meitat dels ginecòlegs del sistema públic –305
de 613– són objectors de consciència, si bé
la xifra no correspon a la totalitat dels professionals, sinó que la mostra es limita al
80% dels centres del Siscat –el sistema sanitari públic de Catalunya, que inclou
també els concertats–. Això té un efecte directe sobre les dones, ja que limita el seu
accés a l’avortament en algunes demarcacions, i augmenta la dependència de la Generalitat de les clíniques privades, de les
quals 10 tenen un concert amb Salut.
Per Aldavert, l’estigma i la falta d’informació accessible també podria explicar
que el 57% de les dones es paguessin
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Avortaments a Catalunya el 2019
Avortaments totals
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Regió sanitària de
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Mètode
quirúrgic

Finançat
públicament
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No residents

52

43

1.089

25

Alt Pirineu i Aran

20

15

32

61

Barcelona

610

6.659

4.053

3.419

Camp de Tarragona

12

865

125

403

Catalunya Central

34

827

133

141

210

547

947

596

Lleida

239

173

131

213

Terres de l’Ebre

1

166

14

81

Girona
FONT: CATSALUT

Mètode
farmacològic

l’avortament instrumental a clíniques privades el 2019 –segons les xifres del Govern–, tot i que la Generalitat assumeix el
cost dels procediments dins del sistema
públic des del 2010. Per què ha passat?
Per què tantes dones opten per anar a la
privada? Per apropar-nos a una possible
resposta, primer cal veure com funciona
el circuit actual.

Com es demana l’avortament?
Si una dona vol avortar a Catalunya per la
via pública, el primer que ha de fer és anar
a un dels centres d’atenció a la salut sexual
i reproductiva (ASSIR). Actualment, 39
dels 47 centres poden realitzar o derivar
avortaments. Allà, una professional com la
Maria, llevadora d’un ASSIR de Barcelona
que vol mantenir l’anonimat, li explicarà
que té dues opcions per escollir: el farma-

cològic i l’instrumental o quirúrgic. Els motius són diversos, però la gran majoria –un
90,4%– se sol·liciten per voluntat de la
dona de no ser mare. La resta són per risc
greu per a la vida o la salut de la dona, risc
d’anomalies greus en el fetus o malaltia
molt greu i incurable del fetus.
En la primera atenció la dona ja es
troba la primera barrera: per llei, ha de fer
tres dies de reflexió un cop ha notificat la
voluntat d’avortar. “No s’ho han pensat
prou; a sobre les fan meditar”, protesta la
Maria. Un cop passen aquests tres dies, ha
de tornar a fer una segona visita a l’ASSIR.
Si està en les primeres nou setmanes de
gestació, pot demanar l’avortament farmacològic, que li proporciona un ginecòleg. Després d’aquesta segona visita, “ja
surt amb dia i hora” per anar a fer la interrupció, explica la llevadora. Segons ha

ANNA BERGA-ACN

Avortaments per regions sanitàries

Concentració davant de Salut a Lleida, el desembre passat.

pogut saber El Quinze, el 88,8% dels
10.473 avortaments farmacològics del
2019 es van fer per la via pública.
En el cas que estigui de més de nou setmanes o desitgi escollir el mètode instrumental, el circuit es complica: en la majoria de casos se la deriva a una clínica
privada que té un concert amb la Generalitat. Els ASSIR proporcionen el llistat d’opcions de clíniques i, un cop escollida, truca
i demana cita. Aquí la dependència amb la
privada és absoluta: pràcticament la totalitat –el 97,8%– dels avortaments quirúrgics es fan en centres privats. Per què
l’avortament farmacològic s’atén majoritàriament des dels centres públics i els que
requereixen intervenció quirúrgica es fan
a clíniques privades? La llevadora de
l’ASSIR denuncia que la falta de formació
dels professionals i l’estigma que hi ha sobre l’avortament provoquen que el sistema
públic hagi externalitzat els avortaments
instrumentals. “Si no sortim de les clíniques privades que ara mateix estan monopolitzant aquesta atenció, no n’aprendrem
mai. Si realment vols donar una bona atenció, t’has de formar i has de practicar. Hem
de poder assumir tots els avortaments des
de la pública”, defensa.
El coordinador tècnic de salut sexual i
reproductiva de l’Institut Català de la Salut
(ICS), Ramon Escuriet, reconeix que el departament no té una resposta clara de per
què es produeix aquesta divisió; només intuïcions. Escuriet assegura que la informació sí que es dona a través del servei públic
i les associacions feministes, però admet
que el departament “intueix” que “moltes
vegades” les dones escullen la via privada
“per raó de flexibilitat i confidencialitat, i

per evitar haver d’explicar en un centre públic que volen una interrupció” [de l’embaràs]. Ara bé, afegeix un matís: “No podem
obviar que encara hi ha avui en dia un cert
estigma, i probablement això explica
també que les dones en molts casos decideixen anar directament a un centre privat, perquè no saben el que trobaran en un
altre lloc si expliquen la seva decisió”.

Una de cada tres dones se’l paga
El circuit públic és un laberint, però garanteix l’avortament legal i gratuït. Així doncs,
si la dona segueix aquests passos, encara
que se la derivi a una clínica privada no
haurà de pagar el cost de la interrupció. És
una idea que es remarca durant tot el reSEGUEIX A LA PÀGINA 6

Un total de 21.936
dones van avortar
a Catalunya
durant el 2019
El 97,8% dels
avortaments
instrumentals es fan
a clíniques privades
La majoria
dels avortaments
farmacològics es
fan des de la pública
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acompanyades, no gaudeixen d’equitat
territorial i cada cop reben més atacs per
parts de grups fonamentalistes”, exposa.
Pel que fa als centres públics, els que practiquen avortaments quirúrgics són l’Hospital Clínic i l’Hospital Vall d’Hebron, mentre
que n’hi ha d’altres que varien segons l’any.

El ‘forat negre’ de Lleida
Des de la llei del 2010, l’Administració assumeix el cost de tots els avortaments
practicats dins el sistema públic, però gairebé el 100% dels instrumentals els realitzen les clíniques privades. Des del 2016, la
Generalitat paga aproximadament tres milions anuals repartits entre els deu centres
amb els quals té un concert: set a Barcelona –Centro Casanova, Centro Médico
Aragón, Clínica Dalmases, Clínica Mèdica
Sants, Clínica Emece, Instituto Ginetec,
Tutor Mèdica–, dos a Girona –Adalia Centre Mèdic i Clínica Gine-gir– i un a Tarragona –Centre Mèdic Eira.
Mentre que cada capital té com a mínim
un centre, a Lleida no n’hi ha cap. I és que la
província és el punt negre del dret a l’avortament a Catalunya: el 72,7% dels ginecòlegs del Siscat de la demarcació són objectors de consciència, segons les dades de
Salut. Després de 40 anys de pressió per
part dels col·lectius feministes perquè s’hi
pogués avortar, aquest 2021 s’ha autoritzat
una clínica privada per practicar-ne. Ara
bé, Aldaver apunta que no se sap si els professionals d’aquest centre –Mi NovAliança–
tenen la formació i l’experiència adequades, i considera que aquesta derivació és
una mostra més de l’externalització
d’aquests avortaments. A més, fins que la
clínica no estigui en funcionament, les dones que vulguin interrompre el seu embaràs quirúrgicament hauran d’anar a Girona, Barcelona o Tarragona. A més, també
aquest any l’Hospital del Pallars i l’Hospital

LAURA CORTÉS-ACN

portatge perquè, tot i que la informació és
pública, encara hi ha moltes dones que no
ho saben. Segons ha pogut saber aquest
mitjà, el 35% de les 21.936 dones –més
d’una de cada tres– que van avortar el 2019
van pagar-se la seva interrupció, ja fos instrumental o farmacològica. En el cas de
l’instrumental, el 56,9% van assumir el cost
de l’avortament en una clínica privada.
Sorpresa davant d’aquesta xifra, Aldavert assenyala que la desinformació podria ser un dels punts clau d’aquest fenomen, ja que una de les preguntes més
freqüents en l’actualitat és si l’avortament
és gratuït i legal, on s’ha d’anar per avortar
i com es pot fer. “Fa 11 anys de la llei del
2010, però com que no s’han fet campanyes informatives ni de sensibilització, la
majoria de la gent no sap on trobar aquesta
informació”, denuncia. La llevadora de
l’Assir de Barcelona està d’acord amb Aldavert, però totes dues assenyalen una altra
possible opció: que les dones que s’ho poden permetre prefereixin estalviar-se el
circuit públic, evitant així anar amunt i
avall, i pagar directament.
Segons explica Salut, les clíniques privades obtenen el conveni amb la Generalitat a través d’una licitació pública, que
s’aconsegueix si “reuneixen les condicions
de seguretat i qualitat necessàries”. Un cop
tramitades les operacions, les clíniques
facturen els avortaments que els arriben
per la via pública. Per exemple, l’any passat
les arques públiques van pagar 2,89 milions a aquestes clíniques privades, que
n’havien rebut 3,16 l’exercici anterior. Què
suposen aquests diners? Aldavert denuncia que si més de la meitat de les dones es
paga el seu avortament, “els tres milions
no són suficients”. “El circuit té moltes dificultats per continuar caminant: les dones
no estan ben informades, no estan ben

L’entrada principal de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, a l’abril.

“El farmacològic l’hem
assumit. Què esperem
per a l’instrumental?”, diu
una llevadora de la pública
Gairebé la meitat dels
ginecòlegs del sistema
públic són objectors
de consciència
Les dones de Lleida
podran avortar
quirúrgicament després
de 40 anys reclamant-ho
de Cerdanya han ampliat la seva cartera de
serveis per practicar avortaments farmacològics. Fins ara, les dones del Pallars Jussà,
el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça s’havien
de desplaçar fins al CAP de Balaguer per
avortar farmacològicament.

Posar la dona al centre
Davant tants embolics per poder avortar
de manera gratuïta i amb equitat territorial a Catalunya, els col·lectius a favor dels
drets sexuals i reproductius reclamen generar un model nou on formar professionals compromesos amb el dret a l’avortament des d’una perspectiva feminista, on
se situï les dones al centre. “No pot ser que
en el model pensem en els circuits, els professionals, però en cap moment en les dones”, denuncia Aldavert, de l’Associació
de Drets Sexuals i Reproductius. Tot i reivindicar el paper de la pública, assenyala
que cal tenir en compte que potser una
dona que avorta perquè no vol ser mare
no voldrà fer-ho en un hospital i preferirà
una privada, mentre que si ho fa per causes mèdiques preferirà fer-ho a un centre
hospitalari. En canvi, algunes llevadores
ho tenen molt clar: la pública ha d’assumir
la majoria dels avortaments. “Hem assumit el farmacològic des de la pública. Què
estem esperant per a l’instrumental?”, es
pregunta la Maria. Una altra de les solucions que planteja la llevadora és reduir al
màxim els intermediaris. “Hauríem de poder resoldre la demanda en el primer lloc
on vas i garantir una atenció personalitzada i humana”, exigeix.
Tot i les peticions de la llevadora i l’activista, Escuriet (ICS) insisteix que la derivació és “simple”. A més, adverteix que
“molt probablement la col·laboració amb
els centres privats és necessària perquè
s’ha de garantir tenir una solució per a les
dones”. Aquí és quan torna a entrar en joc
l’objecció de consciència, perquè quan la
dona reclama una interrupció en una de-

Glossari
Avortament mèdic: interrupció
de l’embaràs que es practica quan
hi ha risc greu per a la vida o la salut
de la dona, anomalies greus
en el fetus o malaltia molt greu
i incurable del fetus.
Avortament farmacològic:
interrupció de l’embaràs que es
fa a través d’ingerir dos fàrmacs:
la mifepristona –via oral– i el
misoprostol –via bucal–. Es pot
practicar fins a la setmana nou
de l’embaràs.
Avortament instrumental o
quirúrgic: interrupció de l’embaràs
a través de tècniques quirúrgiques
–normalment, la dilatació i l’aspiració de l’úter– per la via vaginal.
Es pot practicar en qualsevol
moment de l’embaràs.

marcació on tots els professionals són objectors de consciència dels avortaments
quirúrgics sense causa mèdica, com és el
cas de Lleida, la dona s’ha de desplaçar
obligatòriament a Barcelona, Tarragona o
Girona. Per Salut, la solució de moment és
mantenir els concerts amb les clíniques
privades per assegurar-se que cap dona es
quedi sense l’accés a l’avortament.
A més, Escuriet assegura que “els ginecòlegs ja tenen aquesta formació” per
practicar interrupcions de l’embaràs, i
afegeix que la majoria d’avortaments mèdics que necessiten una tècnica instrumental es realitzen a hospitals públics.
“Els ginecòlegs [del sistema públic] ho fan
dins de la seva pràctica diària”, apunta.
Així doncs, per al càrrec de Salut el problema principal no seria la formació, sinó
la sensibilització dels professionals, perquè entenguin que haurien de practicar
avortaments de tota mena. Explica que, a
poc a poc, hi ha alguns ginecòlegs que
reben casos dels ASSIR i practiquen els
avortaments en hospitals públics.

Salut assegura que els
ginecòlegs del sistema
públic estan formats per
practicar interrupcions
Aldavert: “Fa 11 anys de
la llei, però la majoria de
la gent no sap on trobar
aquesta informació”
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Les claus de la setmana

276%
La xifra

denúncies més

Les denúncies per LGTBI-fòbia
han augmentat un 276% en els últims
anys, des dels 38 atestats de l’any
2014 –en què es va aprovar la llei–
fins als 143 de l’any passat.

El tuit

Entra en vigor el
passaport covid europeu
Redacció Barcelona
El passaport sanitari ha entrat en
vigor aquest dijous de manera oficial
a la UE. El certificat, gratuït, permet
demostrar a través d’un codi QR
digital, o en paper, la vacunació, que
s’ha passat la covid-19 en els darrers
sis mesos o que la persona té un test
amb resultat negatiu. El passaport
sanitari permet viatjar sense
restriccions com ara quarantenes.

CONQUESTA DEL DRET A MORIR DIGNAMENT

“La llei d’eutanàsia entra en vigor
a l’Estat espanyol tot i els intents
de la dreta per tombar-la”
Divendres, 25 de juny

RESTRICCIONS PER LA PANDÈMIA

David Fernàndez
29 de juny

#amnistia @HiginiaRoig

Així és la Selectivitat del Tribunal de la Santa Inquisició
de l’Ajustament de Comptes. Tres hores per llegir
504 pàgines, 10 minuts per respondre i fracció de
segon per ser embargat. Circulin per la concòrdia.
(Per si un cas, a l’Eurocopa, vaig amb Slesvig-Holstein)

55

962

2,8mil

Gala Pin @galapita 29 de juny
#leyTrans i autodeterminació de génere, és clar que sí.
I mentrestant tots els debats que calguin per esmenar
errors. Però sempre per ampliar drets, no per limitar-los.
Sense les compis trans no anem enlloc.
#leyTrans

La imatge

26
FOTOGRAFIA: PAU CORTINA (ACN)

“Primer dia sense l’obligatorietat
de portar mascareta a l’aire lliure
quan no hi ha aglomeracions”
Dissabte, 26 de juny

RETORN DE LA PRINCIPAL FIRA TECNOLÒGICA

“Comença un Mobile
en versió reduïda
per la pandèmia que
suposarà molt poc
impacte econòmic
per a Barcelona”

ACN

Última hora

Els titulars

Diumenge, 27 de juny

DEFENSA DELS DRETS SOCIALS

“El Govern espanyol i els agents
socials acorden el primer paquet
de la reforma de les pensions”
Dilluns, 28 de juny

TROBADA DE PRESIDENTS A LA MONCLOA

“Aragonès i Sánchez acorden
reactivar la taula de diàleg la
tercera setmana de setembre”
Dimarts, 29 de juny

REPRESSIÓ CONTRA L’INDEPENDENTISME

Recepció amb honors als presos polítics indultats
Els nou presos i preses polítics van ser rebuts amb honors al Palau de la Generalitat dilluns passat per part del
president Pere Aragonès i la resta del Govern. Posteriorment també van tenir una recepció al Parlament.

“El Tribunal de Comptes dona
15 dies per pagar els 5,4 milions
d’euros de multa imposats
a 41 alts càrrecs del Govern”
Dimecres, 30 de juny
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Actualitat Coronavirus

En los últimos días la
pandemia se ha acelerado
en los colectivos no
vacunados, aunque por
ahora esto no impacta
en la presión hospitalaria
y el Govern descarta un
retroceso en la desescalada
Emma Pons Valls
BARCELONA

L

a caída de las restricciones y
la reapertura generalizada
de la actividad económica,
incluyendo el ocio nocturno después de más de un
año, ha provocado un aumento de los contagios entre los colectivos no vacunados. La introducción de la var iante delt a, más
transmisible, también es otro motivo al
que apuntan los expertos para explicar el
crecimiento de todos los indicadores, a la
baja desde finales de abril. Todo esto ha
acelerado la apertura de la vacunación
para los menores de 30 años, el colectivo
que aún no había podido pedir cita. Salut
decidió el miércoles eliminar las franjas de
edad, de manera que ahora todo el mundo
a partir de los 16 años se puede vacunar.
El escenario de vacunación es muy favorable: la inmunización avanza imparable y, a día de hoy, hay más de un 60% de
catalanes con al menos una dosis, y el 40%
ya tiene la pauta completa. Esto ha evitado
que el aumento de los contagios se traslade
en una mayor presión hospitalaria, por lo
que el Govern, por ahora, no se plantea
adoptar nuevas medidas. Y esto pese a que

en los últimos días han empeorado todos
los indicadores, aunque partían de una posición muy buena. No se sitúan en ningún
caso en niveles que amenacen con una
marcha atrás en la desescalada. Así lo
aseguró la portavoz del Govern, Patrícia
Plaja, que llamó a la “responsabilidad”
para frenar los datos “preocupantes”, pero
descartó un retroceso porque no estamos
“en el contexto necesario”. Esta situación
se valorará en función del estado de las
UCI, que actualmente cuentan con unos
130 ingresados, cifra muy inferior a los
500 que había a finales de abril.
Los contagios se agrupan, lógicamente,
en los colectivos no vacunados, es decir, la
población más joven. La incidencia ha
subido especialmente en las personas de
15 a 29 años, pero también en las de 30 a
49 y las menores de 15. A principios de esta
semana se abrió la vacunación para la
franja de 30 a 35 años, por lo que la inmunización entre los que tienen menos de
esta edad era prácticamente inexistente.
Los datos precipitaron la apertura generalizada de la vacunación para los menores
de 30, con citas ya para este jueves.

Eliminación de las franjas
Desde principios de semana, Salut ya estaba estudiando la posibilidad de abrir una
convocatoria generalizada, justificada por
el hecho de que el riesgo entre los menores
de 30 años es bastante homogéneo. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, explicó en rueda de prensa que la eliminación
de las franjas facilitará la inmunización de
los más jóvenes, aunque provocará que la
asignación de citas no sea tan ordenada
como hasta ahora. Al final de la rueda de
prensa en la que informaron de la decisión,
había 100.000 personas haciendo cola virtual para obtener cita. Argimon no concretó
cómo se procederá con la vacunación de los
adolescentes de 12 a 15 años, y señaló que
dependerá de la estrategia europea.

ARIADNA ESCODA-ACN

Los contagios
precipitan
la vacunación
a los jóvenes

Jóvenes bailando con mascarilla en la pista de la discoteca Flashback de Salou.

Un 60% de catalanes
ya llevan una dosis
de la vacuna,
y el 40%, ambas
No hay un aumento
de presión hospitalaria,
lo que descarta nuevas
restricciones
El Departament de Salut
estima que en un solo
día se detectaron 5.000
nuevos contagios
El riesgo de rebrote, que se había mantenido por debajo de 100 –indicador de
riesgo bajo– desde hacía alrededor de dos
semanas, ha repuntado y ya supera los 170
puntos. Lo mismo con la velocidad de
transmisión, que volvió a pasar de 1 y ya supera el 1,40. Es decir, por cada 100 nuevos
casos, se contagian 140 más. Además, el
umbral de positividad superó por primera
vez en semanas el 5%, el nivel recomen-

dado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para mantener bajo control
la pandemia. Los nuevos contagios diarios
han llegado a los 5.000 del martes, según
Salut, una cifra que recuerda a etapas prevacunación. En cualquier caso, por ahora
esto no se está traduciendo en más presión
hospitalaria, aunque los expertos advierten que el repunte de casos sí impacta en la
saturación de la atención primaria.
Precisamente, las enfermeras de la primaria habían advertido del incremento de
positivos en los últimos diez días, por lo
que pedían una decisión en la línea de la
que tomó finalmente el Govern. La vicepresidenta de la Associació d’Infermeria
Familiar i Comunitària de Catalunya
(AIFiCC), Ester Giménez, reconoció que,
aunque no prevén una ola comparable a las
anteriores, están “a la expectativa”. Giménez señaló que, al concentrarse los contagios en la población joven –la media es de
28 años–, de menor riesgo, esto no satura
los hospitales pero sí afecta a la primaria.
Aun así, celebró que ahora el seguimiento
de casos y contactos lo haya asumido Salut
Pública, liberando así a los profesionales
de los CAP de una tarea que han hecho durante la mayor parte de la pandemia. Si se
consigue avanzar rápidamente en la vacunación, el impacto se podría quedar en tres
o cuatro semanas, concluyó.

2 - 8 de juliol del 2021 | El Quinze de Público | 15

Ciència Principia Marsupia

La variante delta sigue creciendo,
pero no puede con las vacunas

AlbertoSicilia
MADRID

L

a variante delta del coronavirus –conocida anteriormente como variante india–
sigue creciendo en Europa.
Sin embargo, aunque en las
próximas semanas tuviésemos un aumento de casos
por la llegada de esta variante a nuestro
país, no deberíamos alarmarnos en exceso.
La clave para acabar con esta pandemia es
que sigamos con el buen ritmo de vacunación de los últimos días. Los mejores datos
para seguir la evolución nos los proporciona Reino Unido, donde la cooperación
entre la sanidad pública y un grupo de institutos de investigación están consiguiendo secuenciar el virus en el 70% de
los casos positivos. Veámoslos.

En este gráfico,
para el caso de
Escocia, el número
de positivos –en
color verde– lleva
subiendo desde
hace seis semanas.
Sin embargo, el
de hospitalizados
–en naranja– apenas ha subido, algo
completamente
diferente a lo que
sucedía en olas
anteriores, cuando
nadie estaba
vacunado.

Una forma de
medir la transmisibilidad de una
variante es el
llamado ‘índice de
ataque secundario’
(SAR, por sus
siglas en inglés).
De entre los
contactos cercanos
de quienes dan
positivo, ¿cuántos
dan también
positivo?

El caso de Escocia: nuevos casos
de coronavirus y pacientes
hospitalizados

Transmisibilidad de las
diferentes variantes del
coronavirus en Reino Unido

Variante delta

Nuevos casos de covid
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LAURA FÍGULS-ACN

Punto de vacunación en Fira de Barcelona.

200

Días desde el quinto caso notificado

Porcentaje de los contactos
de infectados de coronavirus
que también dan positivo

Incidencia de la ‘ola delta’
en Reino Unido por
grupos de edad
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Efectividad de las vacunas para
evitar las hospitalizaciones en
los contagios con la variante delta

80%

Segunda
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0%

96%

25%

Esta ‘ola delta’
en Reino Unido
tiene un componente de edad
muy característico. Los positivos
por delta son en
su gran mayoría
niños y jóvenes.
Esto se puede
observar en el
gráfico de la
izquierda.

Hombres

Primera
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35%

14.373
10.308

Personas

10%

Efectividad de las vacunas para
evitar la covid con síntomas en
los contagios con la variante delta

240
478
1.236
1.236
5.168
8.206

276
403
1.089
3.213
5.323
7.921

Mujeres

Y todos los datos
siguen indicando
la efectividad de
las vacunas con
esta variante.
Tanto para evitar
la covid con
síntomas –como
se puede ver
en el gráfico
de la derecha–...

150

Es cierto que
la variante delta
parece más
transmisible que
la variante alfa y
la variante original
del coronavirus.
Mirad la fuerza
con la que ha
entrado en Reino
Unido: en el
gráfico de la
izquierda se
muestra el
número de casos
acumulados desde
que apareció.

50%

75%

100%

...como, más aún,
para evitar las
hospitalizaciones,
como queda
reflejado
en el gráfico
de la izquierda.

FUENTE: SCOTTISH GOVERMENT, PUBLIC HEALTH ENGLAND Y PÚBLICO

Los datos de Reino Unido
confirman el avance de la
anteriormente conocida
como ‘variante india’, así
como la efectividad de las
campañas de vacunación
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Les centrals Indrets amb vida

Façana de Vil·la Joana. A la dreta, Dolors Xofré davant un plafó de l’exposició sobre el mas, Teresa Macià surt de l’habitació on va morir Verdaguer i un exemplar de ‘L’Atlàntida’.

Vil·la Joana, un bocí d’història
del segle XX a Collserola
Aquest antic mas senyorial,
que va ser el llit de mort
de Jacint Verdaguer i
una escola de nens amb
discapacitat, acull avui un
museu sobre l’artista en
un paratge on es fonen la
literatura i la natura

Sandra Vicente
BARCELONA

V

eyeume aquí, Senyor, á
vostres plantes, / despullat de tot bé, malalt i pobre, / de mon no-res perdut dintre l’abisme. /
Cuch de la terra vil, per
una estona / he vingut en
la centra á arrocegarme. / Fou mon breçol
un grá de polcinera, / y un altre grá será lo
meu sepulcre”. Amb aquests versos comença “Sum Vermis”, poema dins Flors del
calvari, un dels darrers llibres que va publicar Jacint Verdaguer abans de morir. Malalt de tuberculosi, el mossèn més estimat
i admirat de la cultura catalana va decidir
anar a morir a un bell mas a Vallvidrera,

protegit entre els boscos i les vinyes que llavors poblaven Collserola. Aquell mas, que
era la casa d’estiueig de l’alcalde del municipi de Sarrià, Ramon Miralles, va ser el refugi durant els 24 últims dies del poeta.
Verdaguer va morir el 1902 i, després
de més d’un segle, el mas encara llueix gairebé igual. Situat a escassos 20 minuts del
centre de Barcelona, només unes quantes
parades de ferrocarril separen aquest indret tranquil i rodejat de bosc del bullici de
la capital. Els dies bons es pot veure Montserrat, nítida entre les copes dels arbres,
des de la tercera planta d’aquesta casa. La
façana de Vil·la Joana continua gairebé intacta, caracteritzada per la seva torre mirador i un gran rellotge a la part davantera;
els canvis s’han donat a l’interior.
Durant tots aquests anys, el mas ha tingut diversos usos, molt dispars entre ells.

Després de ser la residència de la família
Miralles, el 1917 es va convertir en una escola per a nens i nenes amb discapacitat física i mental. El 1963, la casa va ser adquirida per l’Ajuntament, que va decidir
convertir-la en museu després que l’escola
es traslladés, el 1973, a un edifici proper.
El museu, vinculat al Museu d’Història
de Barcelona (Muhba), està dedicat a la
història del mas i a la vida i l’obra de Jacint
Verdaguer. Entre les seves sales, es conserven alguns elements de l’antic edifici, com
la fresquera o algunes rajoles, que van sobreviure a la reforma del 2014. Els visitants
també es poden retrobar amb el llit que va
acollir la mort de Verdaguer, o els instruments mèdics i d’investigació amb els quals
els metges tractaven els nens i nenes.
Tots aquests elements formen part de la
història de la casa, però també de la histò-

FOTOS: MONTSE GIRALT
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A dalt, Teresa Macià i Dolors Xofré. A baix, un element expositiu i un porxo de la casa.

Retrobar-se amb
Mossèn Cinto

MONTSE GIRALT

Vil·la Joana ens mostra episodis
desconeguts de la vida de Jacint
Verdaguer a través d’una proposta
molt pedagògica i vivencial.
Podem escoltar versions de les
seves obres en diferents idiomes
a través de telèfons antics, i
podem seure a gaudir de diverses
obres de la literatura catalana
i universal. Collserola és lectura:
i és que des de Vil·la Joana s’inicia
una ruta que connecta amb la font
de la Budellera, a través d’un
paisatge ombrívol i encantador,
que ens convida a seguir les
petjades d’altres poetes com Joan
Maragall o Joan Salvat-Papasseit.

ria de la família de Dolors Xofré. Aquesta
dona, de cabells blancs i mirada càndida,
és rebesnéta de qui fou la primera minyona
de la família Miralles. Així, des de fa més
d’un segle, els avantpassats de la Dolors
han viscut de manera ininterrompuda al
mas, convivint amb les seves diferents etapes. “Ens ho hem anat passant de mares a
fills. Jo vaig néixer aquí i vaig arribar a conviure amb la que llavors s’anomenava «escola de disminuïts»”, recorda, tot observant les fotografies antigues penjades de la
paret. “De petita jugava entre aquestes sales i boscos, i ara hi treballo”, explica. La
Dolors és una de les poques masoveres que
resten a Catalunya, i treballa, entre altres
coses, com a recepcionista del museu.
Tot i que al principi de la història de
Vil·la Joana la família de la Dolors vivia a la
planta baixa, on històricament s’ha allotjat
al servei, avui s’ha traslladat a l’àtic, situat
a la quarta planta de la casa, des d’on té
unes vistes espectaculars al parc de Collserola i a les poques cases i edificis que esquitxen la verda catifa d’arbres. Una d’elles
és l’escola pública Els Xiprers que, inicialment, va ser construïda perquè fos la residència per als nens i nenes que acudien a
l’escola d’educació especial que acollia
Vil·la Joana. Finalment, aquella escola no
va arribar a ser mai internat i l’edifici va
quedar abandonat fins al 1974, quan s’hi
van traslladar infants i mestres que, des

dels anys seixanta, feien classe, de manera
força precària, en uns barracons propers,
tot intentant cobrir la manca d’escolarització que hi havia entre les famílies nouvingudes, fruit de la migració interior.

Vil·la Joana i les escoles
La Dolors mira com els nens i nenes juguen
als voltants de Vil·la Joana, tot havent acabat el darrer dia de classes del curs. L’acompanya la Teresa Macià, responsable d’activitats i d’educació del Muhba, que ens
explica que el mas sempre ha tingut una relació molt propera amb l’escola Els Xiprers.
“Des dels seus inicis, sempre han vingut a
fer alguns cursos a la casa, com els tallers
de fusteria, que realitzaven aquí tot aprofitant l’antiga serra que tenim”, diu Macià.
Enguany, arran de la covid, aquest vincle
s’ha fet més estret, ja que algunes classes
d’Els Xiprers s’han traslladat a Vil·la Joana
per poder respectar els grups bombolla i
els espais diferenciats entre classes. “Tot i
que és per circumstàncies desagradables,
estem tornant a col·laborar com abans, i
ens sembla genial”, assegura.
I és que la importància i la capacitat pedagògica d’aquesta casa museu és immensa. El fet d’albergar un trosset d’història de la Catalunya del segle XX, haver estat
testimoni dels darrers dies del poeta més
famós del país i estar situada en un indret
natural fan que sigui perfecta per acollir

projectes educatius de tota mena. Aquest
estiu allotjarà, per primer cop, un dels casals d’estiu que cada any organitza el Muhba. Des de fa alguns cursos, els infants que
participen en aquests casals passen dues
nits a algun dels museus de la ciutat. L’any
passat, una nit van dormir entre les restes
romanes al museu a la Plaça del Rei, i una
altra van pernoctar a Vil·la Joana. L’experiència de recórrer Collserola de nit va encisar tant les criatures que es va decidir que el
mas acollís el seu propi casal d’estiu.
Així, durant dues setmanes, una trentena de nens i nenes podran descobrir la
natura que envolta la ciutat, tot endinsant-se en la figura de Jacint Verdaguer i
navegant entre diverses propostes literàries, com escriure odes o fer de rapsodes.
Entre l’herbari i la fauna de Collserola,
aquests infants participaran d’unes activitats que funcionaran com a laboratori
d’idees, a partir de les quals s’elaboraran
propostes pedagògiques per a les escoles. I
és que des del Muhba volen que aquesta petita joia es conegui més. “Vam tornar a
obrir, després de la reforma, el 2017, enmig
d’un moment molt convuls políticament, i
no vam poder comunicar com voldríem la
nova inauguració”, es lamenta Macià. És
per això que, avui, Vil·la Joana té les portes
més que obertes a la ciutat, tal com asseguren tant Teresa Macià com Dolors Xofré,
mentre observen com va caient el sol entre
la copa dels arbres i una família de senglars
s’ha atrevit a baixar a fer la migdiada a la
vora del camí, ben a prop dels nens i nenes
que se’ls miren curiosos i riallers, mentre
gaudeixen de les que són les primeres hores
de les seves vacances d’estiu.

A Vil·la Joana, la Dolors,
rebesnéta de la minyona
de la família Miralles,
hi fa de masovera
El mas està obert a les
escoles, que aquest curs
pandèmic hi han fet
classes i alguns tallers
A 20 minuts del centre
de Barcelona, ofereix un
espai de tranquil·litat per
gaudir de Collserola
Vil·la Joana recupera
la història de Verdaguer,
que hi va passar els
darrers 24 dies de vida
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Actualitat Ciudades

Sant Cugat: ¿aún a
tiempo de frenar su
creciente elitización?

DESIGUALDAD
METROPOLITANA
‘El Quinze’ visita Sant Cugat del
Vallès, la ciudad de más de 20.000
habitantes con más riqueza de Catalunya. En el próximo número, ‘El
Quinze’ visitará Santa Coloma de
Gramenet, que cuenta con la renta por cápita más baja de los grandes municipios metropolitanos.

Jordi Bes
SANT CUGAT DEL VALLÈS

S

ant Cugat del Vallès figura
en el imaginario colectivo
como una ciudad donde se
vive bien. Está cerca de Barcelona, con la que disfruta
de buenas conexiones por
tren y carretera, y a la par es
un oasis verde, con múltiples viviendas con
piscina y jardín, y la sierra de Collserola al
lado. No en vano Sant Cugat es la ciudad
catalana y la tercera del Estado de más de
20.000 habitantes con una renta por cápita
más elevada (20.582 euros), según datos
de 2018 que acaba de difundir el Instituto
Nacional de Estadística (INE). El bienestar
se traduce en empleo: mayo ha cerrado
con una tasa de paro del 6,70%, la menor
de entre los municipios más poblados de la
provincia. Aún así, la localidad no es ajena
a las problemáticas que se padecen en ciudades vecinas y debate cómo poner freno a
su incesante elitización.
El Ayuntamiento, entidades sociales y
vecinos coinciden en que el fenómeno ha
ido a más. Cada año unos 3.000 vecinos se
van a vivir a otro municipio catalán y otros
tantos llegan para residir en Sant Cugat,
donde la renta por habitante sube año tras
año –en 2017 era 1.000 euros inferior–, lo
que induce a pensar que muchos de los que
acuden son más bien acomodados. Además, el precio medio del alquiler no para de
subir: alcanzó los 1.177,85 euros en 2020,
y se situó por cuarto año consecutivo por
encima de los 1.000 euros. Ahora bien, no
todos pueden mantener un elevado tren de
vida. Càritas atendió el año pasado a 1.051
familias, un 33,54% más que en 2019. Sumaron 2.189 personas, el 2,3% de los habitantes de Sant Cugat. Da una idea de cuál es
la población vulnerable, aunque es incompleta, puesto que el Ayuntamiento no ha facilitado un balance de su atención social.
El efecto de la covid va para largo y este
mes de mayo Càritas aún atendía a 935 per-

La renta por habitante
en Sant Cugat aumenta
año tras año, y ya
es de 20.582 euros
El alquiler medio en el
municipio sube a niveles
prohibitivos para mucha
gente: 1.177 euros
Un tópico pesa sobre
el vecindario: parece
que todo el mundo vive
desahogadamente

Esconder la vulnerabilidad
La fragilidad propia se esconde con frecuencia. “Las personas autóctonas a veces
vienen muy al límite, porque sienten mucha
vergüenza de pedir ayuda”, relata Peñalver.
Lo mismo perciben en el Sindicat de Llogateres, que nació en 2017, y que se ha sentido palanca de cambio frente a “un modelo
de ciudad que estaba expulsando desde hacía 30 años”, recalca Mariona Sòria, que es
miembro del sindicato. Ante el elevado precio del alquiler, hay quien renuncia a proyectos vitales, como tener hijos, con tal de
seguir en Sant Cugat, donde se encuentra
“desde la casa más lujosa hasta quien vive
en auténticos zulos”, asevera.
Reivindica que el sindicato ha puesto las
dificultades de acceso a la vivienda sobre la
mesa, aunque también interviene cuando
se entera de un desahucio, lo que no siempre es fácil. “Da vergüenza decirlo”, asiente.

CÀRITAS

Figura como la ciudad con
los habitantes más ricos
de entre las más pobladas
de Catalunya. Conocida
por sus casas con piscina
y jardín, la llegada de nuevos
vecinos acomodados está
motivando que otros con
rentas más modestas deban
marcharse. Ayuntamiento y
entidades sociales tratan de
contener su éxodo, si bien
puede que ya sea tarde para
impedir una sustitución
masiva del vecindario

sonas de 380 familias, un 41,79% más que
en febrero de 2020, el último mes antes de
la pandemia. La técnica referente de Càritas
en Sant Cugat, Montse Peñalver, admite
que a veces le preguntan si es necesario que
la entidad actúe en el municipio. “Tiene
sentido, porque no todo el mundo goza de
bienestar y es una ciudad cara”, replica. Uno
de los colectivos que no lo tiene fácil es el latinoamericano. Acude a Sant Cugat atraído
por los empleos en el servicio doméstico,
pero estos pueden ser sinónimo de trabajo
mal pagado, sin contrato y que solo alcanza
para vivir en una habitación de realquiler.
Con la covid, Càritas también ha atendido a
familias que, pese a tener empleo o negocio
propio, se han quedado sin ingresos.

Reparto de comida en la sede de Càritas en Sant Cugat del Vallès.
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Càritas recuerda que
“no todo el mundo
tiene bienestar y que
es una ciudad cara”

Según Sòria, el hecho de aparecer a menudo como una ciudad con una renta muy
elevada tiene un efecto perjudicial. “Muchos constructores hacen viviendas en Sant
Cugat para ponerlas lo más caras posible”,
subraya, y la cesta de la compra diaria también es más cara, con lo que hay quien
acaba comprando en otros municipios.
Sant Cugat no siempre ha sido así, atestigua Sergi. De pequeño, en los años setenta, su padre le decía a menudo que eran
20.000 habitantes –en 2020, rozó los
93.000–. Aún existía la cooperativa vinícola y las calles estaban adoquinadas.
Luego empezó a llegar gente adinerada de
Barcelona. “Allí vendieron caro, aquí compraron barato y, con el dinero que les sobró, se compraron un Porsche Cayenne”,
afirma a modo ilustrativo. Los túneles de
Vallvidrera fueron un aliciente añadido
para quien se mudó a Sant Cugat. Sergi
está satisfecho de como se ha hecho el desarrollo urbanístico, con edificios bajos y
espacios verdes, pero la vivienda ya no es
accesible para su familia. “La gentrificación
nos ha tocado y debemos irnos”, asevera.
Son una familia de cuatro que residían
en un piso de 75 metros cuadrados de Mira-sol y que necesitaban más espacio. En
Sant Cugat, uno de compra un poco mayor
no baja de 500.000 euros, así que se han
quedado una casa en Rubí por 350.000 euros, que es el precio por el que han vendido
su antiguo piso. “Comprar en Sant Cugat
es imposible, a no ser que seas millonario”,
reflexiona, y constata cómo la gentrificación es imparable. “Familia y conocidos me
dicen que, por culpa de gente como nosotros, Rubí se encarece”, admite, pero
añade: “Y por culpa de gente adinerada de
Barcelona yo he tenido que irme”.

Más voces que rompen clichés
Sergi ve difícil que se dé marcha atrás
–“Sant Cugat será rica o muy rica”, sostiene–, y su caso no es aislado. Humberto
terminó en la ciudad por casualidad, después de marcharse de Venezuela, donde “la
situación es asfixiante”, lamenta. Es informático, aquí empezó viviendo en una habitación y tuvo que acudir a Càritas hasta que
ha encontrado un empleo estable. Para él,
“Sant Cugat tiene un aire increíble y todo el

FOTOS: MONTSE GIRALT-ARCHIVO

Sergi se muda a Rubí:
“Comprar en Sant Cugat
es imposible, a no ser
que seas millonario”

Varias escenas de la vida cotidiana en el centro de Sant Cugat del Vallès, el pasado mes de marzo.

mundo está riendo y tranquilo”, pero se ha
trasladado a Sabadell, donde ha formado
una familia. Allí paga 750 euros por un piso
de cuatro habitaciones, mientras que en
Sant Cugat no encontraba por menos de
1.000 o 1.200. “Tuve que irme porque no
puedo costear la vivienda”, reconoce.
Aún así, con frecuencia se da por sentado que no se pasa mal en Sant Cugat.
“¿Cómo se puede prejuzgar sin saber la
historia que hay detrás?”, se pregunta
Conxita, una barcelonesa que se fue a vivir a este municipio al casarse. Su ahora
exmarido ha dejado de pagar el alquiler y,
pese a gozar de renta antigua, se ha visto
abocada al desahucio. Se veía en la calle
con casi 70 años, pero la intervención del
Sindicat de Llogateres permitió ganar
tiempo y ahora vive en un piso de servicios
sociales. Lo que no se ha evitado es que la
familia propietaria del edificio haga lo de
costumbre: piso que se vacía, lo reforma y

lo pone de nuevo de alquiler, pero multiplicando su precio.
De Valldoreix destacan sus grandes casas con piscina, pero la mayoría de jóvenes
deben marcharse –“no tienen poder adquisitivo para quedarse aquí”– y hay quien vive
“en casas pequeñas, de alquiler y con precariedad”, cuenta el presidente de la Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix,
Antoni Zamora. Aún así, es una zona con
poca relación vecinal y también hay pudor
a solicitar apoyo. Puede que se recurra al
párroco o a Càritas, apunta Zamora. “En la
asociación, nadie nos ha pedido ayuda para
la vivienda o la comida”, asevera, aunque
también hacen su “función social”: cursos
y conferencias –costura, patchwork, lectura
dramatizada, cocina o yoga– y Pulseras
Candela para los niños y niñas con cáncer.
Desde 2019, Sant Cugat tiene un gobierno de ERC, PSC y CUP, que ha puesto
fin a 32 años de hegemonía convergente. La

alcaldesa, la republicana Mireia Ingla, admite su preocupación. “Somos conscientes
de que, por mucho que se diga que es la ciudad más rica, hay personas que lo están pasando mal”, afirma. La gentrificación también la afecta. “Tengo claro que mis hijos no
podrán vivir en Sant Cugat”, reconoce, y
propone trazar una suerte de frente antielitización para consensuar decisiones que
frenen la expulsión vecinal. “Si no hacemos
nada, de aquí a un tiempo la sustitución habrá sido absoluta”, advierte. En su opinión,
el remedio pasa por incrementar la vivienda pública de alquiler, que representa
menos del 2% de los hogares de la ciudad.
La empresa municipal Promusa ha construido desde 1989 un total de 1.763 pisos
(1.265 de venta y 498 de alquiler) y ahora
se levanta una promoción de 60 de alquiler
y otros 72 están en tramitación. Aún así, Ingla admite que poner fin al déficit “no es fácil ni está claro que sea posible”.
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Actualitat Economía

El Mobile reactiva
las ferias y el turismo
de negocios tras
15 meses de parón
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La celebración del
evento sirve como
punto de partida para
recuperar la actividad,
aunque los expertos
proponen una oferta de
congresos más sostenible
e inclusiva, basada en la
diversificación, la captación
de nuevos mercados, como
el asiático, y en la apuesta
por las iniciativas culturales
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La zona de pruebas anticovid
en las instalaciones del Mobile
World Congress 2021, en el
recinto de Fira de Barcelona
en L’Hospitalet de Llobregat.

David Rodríguez
BARCELONA

E

l Mobile World Congress
fue uno de los primeros
eventos multitudinarios
que se canceló justo antes
de la irrupción de la pandemia de la covid-19. Ahora,
casi 15 meses después, su
celebración parece ser el punto de arranque
de un sector, el de las ferias y los congresos,
duramente castigado y que lleva aparejado
un turismo de negocios, formado generalmente por personas con un poder adquisitivo alto. Tras esta larga travesía en el desierto, ahora aparecen los llamamientos a
transformarlo, igual que sucede con el turismo residencial, en una apuesta por la calidad que conquiste nuevos mercados,
como el asiático, con estancias más largas y
con un modelo experiencial y personalizado que desestacionalice el fenómeno.
La feria, que se ha desarrollado esta semana en Fira de Barcelona, ha combinado
los visitantes presenciales con los actos
virtuales. Las inscripciones para esta edición fueron tardías, aunque finalmente
asistieron unos 30.000 congresistas, procedentes sobre todo del Estado español o
del sur de Europa. Más allá de las cifras,
que en el caso de la ocupación hotelera se
ha situado en torno al 45%, el Mobile ha
sido el banco de pruebas para la celebración de eventos profesionales a través de
un nuevo protocolo de control, basado en
los pasaportes covid, las pruebas de antígenos, el uso de mascarillas y la toma de la
temperatura en los accesos. Asimismo, el
ensayo también ha evidenciado la irrupción de una nueva categoría de turista,
más preocupado por la seguridad, la sostenibilidad y con intereses culturales.

Pese al auge forzado del teletrabajo y de
los actos telemáticos, un barómetro de la
consultora Braintrust prevé un crecimiento
progresivo del sector hasta 2025, momento
en el que se situará en los niveles anteriores
a la covid. El codirector del informe, Ángel
García Butragueño, asegura que “en los
próximos 10 años se reducirán considerablemente los desplazamientos en avión inferiores a dos horas y media, mientras se
mantendrán los viajes de larga duración”.

El peso de la sostenibilidad
El Barcelona Convention Bureau, entidad
que forma parte de Turisme de Barcelona
y que promociona la capital catalana como
sede de reuniones, muestra un contador
actualizado de 97 congresos para este año,
una cifra todavía bastante por debajo de
los 430 de 2019. Añadiendo jornadas, cursos y convenciones, la cifra alcanzó las
1.733 reuniones profesionales y los

La previsión es que los
congresos no vuelvan
al nivel anterior a la
covid-19 hasta 2025
Este año habrá 97
congresos en Barcelona,
aún bastante por debajo
de los 430 de 2019
El nuevo turismo de
negocios debe tener
en cuenta al ciudadano
y al medio ambiente

664.607 participantes. La entidad remarca
que la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas
en inglés) colocó a Barcelona como primera en el ranking por el número de delegados y cuarta en la cifra de congresos.
La ciudad se ha posicionado hasta
ahora en este segmento gracias a los equipamientos, la ubicación, las conexiones o
el mito de la calidad de vida. Pero, más
allá de estos factores, los especialistas
coinciden en que para recuperar la industria de los viajes profesionales será imprescindible un compromiso empresarial y público con la sostenibilidad.
“Todo cayó con el Mobile y ahora se
vuelve a reactivar, pero la experiencia servirá para que el formato híbrido se mantenga en los próximos años hasta que el
ritmo de la vacunación se extienda y se recupere la confianza sanitaria”. El vaticinio
de Amanda Sánchez Lahosa, coordinadora
de la especialización de Dirección de Eventos del máster en Dirección de Empresas
Turísticas del CETT-UB, dibuja un escenario con congresos más reducidos, sur-
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El relato ‘oficial’
del retorno
de la actividad

ALBERT CADANET-ACN

D. R.
BARCELONA

Exteriores del recinto ferial el primer día del Mobile World Congress 2021.

giendo seminarios, convenciones y encuentros que llevarán al sector a una
reconversión. “El networking y la sociabilidad del contacto humano no desaparecerán porque son necesarios, pero se mirará
mucho más el motivo de la reunión”.

Diversificación y accesibilidad
Sánchez Lahosa cree que la recuperación
del turismo de congresos y ferias irá
acompañada de la reactivación de los negocios que están alrededor del evento y
que se benefician de este. Eso sí, insta a
que Barcelona se ponga las pilas ante la
competencia que avanza en otros destinos, como Portugal, Marruecos y la Europa del Este. “Tenemos que cambiar cosas para convencer a nuevos públicos,
como podría ser el mercado asiático”.
El turismo de masas se debería sustituir
por otro focalizado en la calidad del visitante y en el que el gasto por estancia es
mayor gracias al interés por las iniciativas
culturales y un poder adquisitivo más alto.
La experta pone el acento en la diversificación por el tipo de oferta, pero también en

la incorporación de nuevos colectivos. “Los
estudios indican que las personas con discapacidad gastan más y suelen venir acompañadas”. Según Sánchez Lahosa, la
apuesta radica en un turismo inclusivo que
venda Barcelona como ciudad accesible.
Para construir esta alternativa, la especialista en eventos turísticos solicita una
colaboración entre la Administración pública y la empresa privada para “cumplir
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
como la igualdad de género, la paz, el trabajo decente con personal cualificado, la
formación y la sostenibilidad”. Entre las
medidas a emprender, señala el aumento
de las tasas para los medios de transporte
que emiten CO2 y el refuerzo de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa. El nuevo modelo de turismo de negocios ha de tener en cuenta no solo el
desarrollo económico y al visitante, sino al
ciudadano y el cuidado del medio ambiente. El futuro del sector de las ferias y los
congresos también pasa por la sostenibilidad y el control sobre la gestión del espacio
público que realice la Administración.

Hace pocos meses, Turisme de Barcelona inició una campaña, bautizada
como Barcelona Workation, encaminada a atraer a profesionales extranjeros autónomos para que teletrabajaran desde la ciudad, a la vez que se
potenciaban los atractivos turísticos
de la capital catalana. Este movimiento, enfocado al turismo residencial, tiene su traslación en el ámbito de
las ferias y los congresos con la construcción de un relato oficial de la
vuelta a una cierta actividad y normalidad del sector. Estas son las impresiones de Dani Pardo, miembro de la Assemblea de Barris pel Decreixement
Turístic (ABDT). Según comenta, esta
práctica supone otra vuelta de tuerca
a la explotación turística de la ciudad.
Pardo, como representante de la
ABDT, y la directora del Observatori
DESC, Irene Escorihuela, defienden la
necesidad de devolver los alojamientos turísticos al parque de vivienda
habitual como herramienta para defender el derecho a la cuidad. Pardo
aclara que “respecto a la ocupación
hotelera no está pasando prácticamente nada, pero se está construyendo el relato del retorno a la actividad”. Para el miembro de la ABDT, la
estrategia de repetir el mantra de que
los hoteles se están llenando y que el
turismo de negocios se reactiva responde a “una maniobra para reforzar
ciertos intereses para mantener o incrementar la llegada de cruceros o la
visión favorable a la ampliación de la
tercera pista del aeropuerto del Prat”.

MIQUEL CODOLAR-ACN

Entidades vecinales
critican el intento
de resucitar las ferias
para mantener el
modelo de explotación
urbana y turística

De todas formas, Pardo considera
que, tras la pandemia, existe más sensibilidad en relación a la ocupación
indiscriminada del espacio público.
Por eso lamenta los intentos del Ayuntamiento de Barcelona de proseguir
con algunos de los planteamientos
implantados a raíz de la covid, como
la rebaja de las tasas para instalar terrazas. “El intento de extender la medida indefinidamente me parece una
locura”, apostilla.
En esta línea, un reciente estudio
titulado Precariedad laboral y viviendas
de uso turístico, elaborado por Ernest
Cañada y Carla Izcara Conde, y publicado por Alba Sud, alerta del ya conocido impacto del alquiler turístico en
las dinámicas urbanas, especialmente
en los procesos de gentrificación y desplazamiento de la población con menor poder adquisitivo y el incremento
de los conflictos, pero también añade
una afectación no tan evidente: la
afectación sobre el trabajo generado
por estas nuevas formas de organización del alojamiento turístico.

Protesta contra el Peuat.

Piden devolver
los alojamientos
turísticos al parque
de vivienda habitual
Pardo ve una “locura”
extender ‘sine die’
la rebaja de las tasas
a las terrazas
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Actualitat Infraestructuras

El Tram
Camp, el
tren tranvía
del Camp
de Tarragona
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.

Joan XXIII

Próxima parada: movilidad
sostenible y descentralizada
Catalunya tiene un modelo
de transporte público
centrado en Barcelona
y el AMB, y en el resto de
territorio se prioriza el coche.
Dos proyectos podrían
revertirlo: el tren-tranvía del
Camp de Tarragona
y el de la Costa Brava

Emma Pons Valls
BARCELONA

B

arcelona y su área metropolitana concentran, todavía
hoy, la mayor parte de la
oferta de transporte público de Catalunya. El resto
del territorio no dispone de
un modelo integrado, y la
mayoría de líneas siguen siendo radiales, es
decir, con paso por la capital. Pese a esto, actualmente hay dos proyectos sobre la mesa

que podrían empezar a revertir esta situación. Se trata del tren-tranvía del Camp de
Tarragona y del de la Costa Brava. Están en
diferentes fases, pero los dos quieren contribuir a avanzar hacia una movilidad en
transporte público más fácil, fiable y rápida
también fuera del área metropolitana. “La
conexión hacia Barcelona está bien, pero la
mayoría de las veces nos queremos mover
por nuestro territorio. Hay que fomentar la
movilidad sostenible que permita unificar
municipios y comarcas”, defiende Víctor
Luna, presidente del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (Coamb).

El tren-tranvía del Camp de Tarragona,
también conocido como Tram Camp, conectaría Cambrils, Salou y Vila-seca con
Tarragona y Reus, donde también circularía dentro del trazado urbano, convirtiéndose en una especie de metro. Enlazaría así
el centro de la capital con los barrios, como
Torreforta, Bonavista y Sant Pere i Sant
Pau, igual que el campus universitario de
Sescelades, y llegaría hasta la Canonja. La
primera fase del proyecto ya ha sido sometida a información pública, y se prevé que
se pueda poner en marcha en 2024. Según
la Associació per la Promoció del Transport
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Contribuirían a revertir
la brecha entre el
transporte público
en el AMB y el territorio
Públic (PTP), aumentaría el uso del transporte público en la zona del 18% al 25%.
El proyecto de la Costa Brava de momento es tan solo una propuesta formulada por la PTP que aún no está en trámites
administrativos. Significaría la construcción de un anillo ferroviario que conectaría las comarcas de Girona. Se usaría el trazado actual que pasa por Riudellots de la
Selva, Fornells de la Selva, Girona, Celrà,
Bordils-Julià y Flaçà, y después se construiría una nueva vía que iría hacia Corçà,
la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Palamós,
Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa
Cristina d’Aro, Llagostera, Cassà de la
Selva y Riudellots, cerrando el círculo.

Romper la brecha
Màrius Navazo, geógrafo especializado en
ordenación territorial y consultor en movilidad, afirma que estos dos proyectos comportarían “equilibrarse con la buena oferta
de transporte público que hay en Barcelona”. Aunque haya más densidad en la capital y su área metropolitana, sostiene que
“no se puede seguir profundizando la brecha”. Los dos proyectos son trenes tranvía,
es decir, un tipo de vehículo mixto que se
integra bien en entornos urbanos pero
también coge velocidad para moverse entre municipios, explica Daniel Pi, portavoz
de la PTP. “Europa está llena de ejemplos,
no estamos inventando nada”, dice.
En sus estudios, la PTP ha demostrado
que estas dos infraestructuras contarían
con demanda suficiente. Ole Thorson, ingeniero de caminos y director de Intra Consultors de Mobilitat, explica que el principal avance sería “aumentar el servicio para
acercar el transporte público al usuario”.
Aun así, el ingeniero lamenta que el cierre
de las estaciones centrales de Salou y Cambrils ha hecho perder usuarios y será difícil
recuperarlos. “Hemos enviado a los usuarios a la carretera. No hay un ejemplo parecido en ningún lugar de Europa”, clama Pi.

Viabilidad económica
Una infraestructura de esta envergadura
tiene un coste –la primera fase del Tram
Camp se cifra en 160 millones de euros–,
pero los expertos sostienen que hay que
valorarlo no solo desde el punto de vista
económico, sino también ambiental y social, igual que la inversión viaria. Además,
Luna señala que ahí donde se ubica una
nueva estación de tren se crea “un punto
de intercambio social y económico” que
enriquece al municipio.
Navazo apunta que los proyectos de
ampliación de la red viaria que se siguen
haciendo “no son gratis” a nivel económico
ni ambiental: “Parece que el transporte
viario es una inversión, mientras que el ferroviario es un gasto; si acaso todo son inversiones y hay que ver cuáles son más interesantes en base a los retos climáticos y
ambientales”. En este sentido, el geógrafo
recuerda que en los estudios medioambientales todavía se da un valor “muy relativo” al impacto del coche, que afecta al
conjunto de la población, mientras que se
sobredimensiona el ahorro de tiempo, que
aprovechará solo una parte muy reducida.

Thorson añade que “el uso del coche tiene
un coste enorme”, tanto para aquellos que
tienen uno como para los que no.
Estos dos proyectos hace años que rondan por los planes de movilidad catalanes.
El Tram Camp ya había salido a exposición
pública en la época del tripartito, pero
nunca se acabó ejecutando. Para Navazo,
el motivo está claro: “Es una propuesta de
transporte colectivo que no es de la ciudad
central”. El geógrafo pone de manifiesto
que hay amplios territorios de la costa catalana en los que se concentra buena parte
de la población que no están conectados
ferroviariamente: “El principal reto es
romper esta mentalidad de que solo el
AMB merece transporte público”. Pi añade
que, mientras que el 85% de los catalanes
viven en municipios con estación de tren,
hay “zonas amplias” que no tienen o con
muy poco servicio. “No se trata solo de dibujar trenes en el mapa, sino de que el servicio mejore, sobre todo las frecuencias, la
fiabilidad y el tiempo de trayecto”, agrega.
Más allá de estos proyectos, hay otros
en diferentes fases, y Pi reclama que “se
tienen que reivindicar para que se hagan
realidad”. Un ejemplo sería una línea en el
Bages que conectaría Manresa, Sallent y
Súria a través de unas vías ya construidas
que en la actualidad solo se utilizan para el
transporte de mercancías. Otros serían en
la Plana de Vic, conectando la capital con
Manlleu y Taradell; en el entorno de Igualada, enlazando la ciudad con Manresa; y
nuevas líneas para mejorar la movilidad en
la segunda corona metropolitana de Barcelona, sin pasar por la capital. Otra propuesta sería conectar Andorra con la Seu

El tren-tranvía
de la Costa
Brava

d’Urgell y enlazar con el actual trazado de
la línea R3, que va hacia Puigcerdà.
Los expertos señalan que, lejos de utopías, la materialización de estos proyectos
va de dónde se coloquen las prioridades. Y,
en un contexto de emergencia climática, es
urgente dejar de apostar por la carretera y
el vehículo privado. “La planificación sirve
para decidir a quién animas. Si pones los
recursos en un lugar, es porque no los pones en otro”, afirma Navazo. Por eso hay
que dejar de invertir en nuevas autovías y
plazas de aparcamiento. Thorson remata:
“La parada del transporte público se tiene
que situar más cerca del ciudadano que el
lugar donde puede aparcar el coche. Todavía lo tenemos demasiado cerca”.

Lamentan que en los
estudios ambientales
se dé un valor “relativo”
al impacto del coche
Navazo: “El principal reto
es romper con la idea de
que solo el AMB merece
transporte público”
Pi, sobre el cierre en
Salou y Cambrils:
“Hemos enviado a los
usuarios a la carretera“
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El tren-tranvía de Alicante.

La Bisbal
d’Empordà
Palafrugell

Cassà de
la Selva

Riudellots
de la Selva

Santa
Cristina
d’Aro
Llagostera

Palamós
Platja d’Aro

Sant Feliu
de Guíxols
Línea de Renfe ya existente

Línea que se debería construir

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC.

El Tram Camp ya se ha
sometido a información
pública y podría ponerse
en marcha en 2024

En cuanto al trazado de las nuevas líneas, Thorson afirma que la planificación
se tiene que hacer desde el punto de vista
del usuario, evitando ejemplos como la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona, situada a más de 20 minutos en
coche tanto desde Tarragona como desde
Reus, y con pocas opciones de llegar en
transporte público. “Si se deja el transporte público fuera de la parte urbana más
densa, pierde su importancia”, apunta.

SERGIO CARDELL-WIKIMEDIA COMMONS

Luna: “Hay que fomentar
la movilidad sostenible
que permita unificar
municipios y comarcas”
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Actualidad Legislación

Las claves de la nueva
ley trans y LGTBI

Marisa Kohan
MADRID

L

a ley que propone el Gobierno para garantizar los
derechos de las personas
trans y LGTBI a nivel estatal llega tras meses de disputas entre los socios del
Ejecutivo y diversos parones en su tramitación. Distintos acuerdos
entre los propios socios del Gobierno y las
organizaciones LGTBI han conseguido desbloquear un texto considerado como “un
acuerdo importantísimo” por el Ministerio
de Igualdad que dirige Irene Montero. España se suma a un reducido grupo de países que ya han legislado en este sentido.
Entre ellos están Noruega, Malta, Irlanda,
Dinamarca y Luxemburgo.
Entre los puntos clave que resaltan
tanto el Gobierno español como los colectivos LGTBI figuran la despatologización de las personas trans, es decir, que
dejan de ser consideradas como enfermas
y no precisarán de documentos médicos
para realizar el cambio de nombre y sexo;
la autodeterminación del sexo, que permitirá realizar el cambio por la simple voluntad del interesado o interesada ante
funcionarios del Registro Civil, o el “derecho de los menores a ser escuchados”,
permitiéndoles el cambio de nombre en el
registro a cualquier edad, y el de sexo a
partir de los 12 años.
En la negociación, algunos preceptos
que contenía la norma presentada originalmente por Igualdad en febrero pasado
se han descolgado del texto y otros se han
matizado o cambiado. Estas son algunas
de las claves de la ley, que se espera que sufra modificaciones en los meses que dure
su tramitación parlamentaria.

lo cierto es que los derechos de las personas trans ocupan uno de los cuatro títulos
que contiene la ley.

Autodeterminación
sin condicionamientos
La ley contempla que el cambio registral de
nombre y sexo se pueda llevar a cabo por la
simple voluntad de la persona interesada
y sin la necesidad de aportar ningún documento, testigos, pruebas o informe médico que lo justifique. Si bien el documento
original presentado por Igualdad hablaba
de cambio de género, el actual texto se refiere al sexo, un matiz solicitado por la
parte socialista del Gobierno.
¿Cómo se realizará el cambio
registral de sexo y nombre?
Otra de las modificaciones introducidas en
el texto es la inclusión de un procedimiento para realizar el cambio de sexo y
nombre. Para realizar este cambio se precisa una primera comparecencia en el Registro Civil, donde se deja constancia de la
voluntad de realizar la modificación, que
tiene que ser completada con otra comparecencia en un plazo máximo de tres meses
para confirmarla. No existe plazo mínimo
para esta confirmación. El Registro tiene
que resolver el expediente en un máximo
de un mes desde la segunda presentación,
por lo que el trámite completo debería du-

Los menores trans y
los tratamientos hormonales
El tema de los menores ha sido otro que ha
levantado polémica tanto dentro del Gobierno como por la oposición de una parte
del movimiento feminista. Si el texto presentado por Igualdad a principios de año
permitía a los menores a partir de 12 años
solicitar el cambio registral –con el consentimiento de sus progenitores hasta los 16
años–, el texto actual permite este cambio
a partir de los 14 años. Los menores que
quieran realizar el cambio de sexo y nombre entre los 12 y los 14 deberán hacerlo a
traves de un juzgado. De los 12 años hacia
abajo el texto permitirá el cambio de nombre, aunque no de sexo.
El anteproyecto de ley no contempla la
hormonación de menores de edad, cosa
que sí estaba incluida en el texto original
presentado por el Ministerio de Igualdad.
Reproducción asistida
y filiación de hijos de lesbianas
y bisexuales
Entre los derechos que garantizará la
nueva ley al colectivo LGTB figuran un par
de medidas clave largamente reclamadas
por lesbianas y bisexuales. El texto garantiza el acceso de lesbianas y mujeres solas
a tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, equiparando este al
que ya tienen las mujeres casadas o con pareja heterosexual demostrada. Desde hace
siete años, una norma del Ministerio de Sanidad dejaba este derecho a las comunidades autónomas, y muchas no lo garantizaban o ponían cortapisas y condiciones.
Esta ley viene a incluir este derecho entre
las prestaciones obligatorias del Sistema
Nacional de Salud, por lo que todas las mujeres tendrán acceso a él, independientemente de dónde vivan, su orientación sexual o cualquier otra consideración.
Paralelamente, el anteproyecto reconocerá la filiación de las hijas e hijos de las parejas de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que deban antes haber contraído
matrimonio, una discriminación que se
arrastraba hasta nuestros días.
Fin a las terapias de conversión

LAURA FÍGULS-ACN

Frenada por disputas entre
los socios del Gobierno,
empieza al fin su andadura
legislativa. Contempla
la autodeterminación
de género

Una sola ley, no dos

Lo que en un principio iban a ser dos leyes
–ley trans y ley LGTBI– ha quedado fusionado en un solo texto que tiene por título “Ley para la igualdad real y efectiva de
las personas trans y para la garantía de los
derechos de las personas LGTBI”. Esta
unión del articulado bajo una misma
norma ha sido una de las concesiones del
Ministerio y los colectivos LGTBI para desbloquear la ley. En contrapartida, el texto
reconoce la autodeterminación de sexo, a
la que hasta ese momento se oponía la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el Partido Socialista.
No ha sido la única consecuencia del
acuerdo. La ley trans, propuesta originalmente por la Federación de Colectivos Trans del Estado Español, ha perdido
también algún articulado por el camino,
como el que reconocía el derecho de las
personas no binarias –aquellas que no se
identifican ni como hombres ni como mujeres– a marcar una casilla alternativa en el
DNI. En el proceso de desbloqueo han sido
claves las negociaciones y actuaciones que
han llevado a cabo la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB), la Fundación Triángulo y Chrysallis. Pero, a pesar de que la FELGTB ha
afirmado por activa y por pasiva que el
texto es una ley trans a la que se le han añadido algunos artículos de derechos LGTBI,

rar en total cuatro meses. Según el texto,
“la rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes
a su nueva condición”, aunque esto no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad al
cambio, en especial a lo establecido en la
ley contra la violencia de género de 2004.

Movilización en Barcelona para reclamar la aprobación de la ley trans, en marzo.

La nueva ley prohibe cualquier tipo de terapia de aversión, conversión, contracondicionamiento o cualquier otra actuación
destinada a modificar la orientación o
identidad sexual o la expresión de género
de las personas.
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Revista de premsa

Reino Unido

Àngel Ferrero

El aniversario del
referéndum sobre la
permanencia en la UE ha
pasado sin pena ni gloria:
de otro modo los medios
se hubieran visto obligados
a hacer unas reflexiones
que no les benefician

P

arece mentira, pero han pasado cinco años de la consulta sobre la permanencia
de Reino Unido en la Unión
Europea (UE), el primer
cisne negro de 2016 antes
de la victoria de Donald
Trump en las elecciones presidenciales de
EE. UU. contra los pronósticos de los especialistas y medios de comunicación. Cinco
años después no parece haber muchos
motivos de celebración, no desde luego
entre los partidarios de la permanencia,
pero tampoco para los de la salida del bloque. En estos cinco años no solo se han
prolongado hasta la extenuación las negociaciones entre Londres y Br uselas
creando una importante confusión burocrática a ambos lados del canal de la Mancha, sino que el Gobierno británico se ha
demostrado incapaz de gestionarlo internamente y las tensiones nacionales en Escocia, Irlanda del Norte y Gales han ido en
aumento como consecuencia.
“La mayoría de la gente sabe que esta
cuestión está lejos de haberse resuelto”,
afirmó a la CNN Ben Page, de la compañía
encuestadora Ipsos, antes de agregar que
“las encuestas han mostrado consistentemente que tanto quienes votaron a favor
como quienes lo hicieron en contra están
preocupados”. “¿Ha valido la pena el Bre-

xit?”, se preguntaba en EuroIntelligence
Wolfgang Münchau. Según este economista alemán, “el quinto aniversario del referéndum del Brexit ha sido sobre todo un
ejercicio de confirmación de prejuicios”.
Münchau se mostraba sorprendido
“por las afirmaciones en Alemania y de la
Comisión Europea” de que “el Brexit no ha
merecido la pena”. En primer lugar, recordaba este comentarista, “porque el Brexit
no ocurrió hace cinco años, sino en febrero
de 2020”, y, en consecuencia, “seis meses
es demasiado pronto como para hacer una
evaluación a largo plazo del impacto económico”. En segundo lugar, continuaba,
porque la pandemia ha generado un “ruido
que ha anulado la señal” del Brexit, que,
pese a todo, “fue un factor en el rápido despliegue de vacunas en Reino Unido”. Y, en
tercer y último lugar, porque la prueba de
fuego para el Brexit será la divergencia entre las regulaciones en Reino Unido y la
UE, en particular, siempre de acuerdo con
Münchau, en lo tocante a la protección de
datos –y las finanzas, por supuesto.
En cualquier caso, el Brexit, “como pertenecer a la UE antes”, es “una decisión a
largo plazo, así que ese es el horizonte temporal a partir del cual hay que medir el impacto”. Por ese motivo, “resulta difícil dis-

El Gobierno británico
ha sido incapaz de
gestionar internamente
la salida de la UE
Para Münchau, es
pronto para hacer una
evaluación del impacto
económico del Brexit
Para Bickerton, “revela
la importancia de seguir
en la UE para mantener
junta una unión frágil”

ACN

A cinco años
del Brexit

LA CLAVE DE LA HEGEMONÍA ‘TORY’
¿Cómo han logrado los conservadores afianzarse en el poder? Uno de los
motivos, para Samuel Earle, es su talento a la hora de librar guerras culturales.
“Lo que parece una batalla por el alma de nuestro país es una pantomima en
la que se nos recluta”, escribía Earle en The Guardian. “La esperanza parece
ser que, en medio de todo este sparring y teatro, perdamos de vista lo que
realmente nos frustra, que la de Reino Unido es una economía cada vez más
endurecida, impuesta por un Gobierno insensible”.

cernir en la práctica el impacto económico
a largo plazo, porque las economías se
ajustan de maneras que no son previsibles,
a diferencia de los economistas”, que siguen pensando en términos de gravedad,
en este caso la proximidad geográfica respecto a la UE y su centro, Alemania.
En lugar de ofuscarse con la consulta y
sus resultados para llorar ríos de tinta o regodearse en un sentimiento de Schadenfreude sin muchas razones, como han hecho tantos columnistas estos días, Daniel
Finn proponía, en un largo análisis para Jacobin, fijarse en “las verdaderas cuestiones
que necesitamos resolver” y que “surgen
antes y después de la campaña del referéndum”. Una de ellas, que resumía el propio
título del artículo, es cómo “los liberales
británicos podían haber detenido el auge
de Boris Johnson, pero prefirieron en su lugar detener a [James] Corbyn”.
“Para la derecha y el centro”, escribía
Finn, “el objetivo prioritario era impedir
que Corbyn y la izquierda laborista llegasen
al poder por las urnas”: “Para la derecha,
eso significaba cabalgar el tigre del Brexit
tan lejos como pudiese para mantener su

coalición electoral unida, incluso si eso suponía poner en riesgo el futuro a largo
plazo de Reino Unido; para el centro, significaba tomar todas las esperanzas y miedos
de quienes habían votado por la permanencia en 2016 y arrojarlas por un precipicio”.
El resultado de la operación ha sido la hegemonía del Partido Conservador y un Partido Laborista en retroceso en todas partes,
incluso, dolorosamente, allí donde había
sido más fuerte durante décadas.
El foco se sitúa en Reino Unido, ¿pero
cómo ha cambiado el Brexit al resto de la
UE? Chris Bickerton se formulaba esta pregunta en las páginas de The New Statesman: “El Brexit ha revelado la importancia
de pertenecer a la UE para mantener junta
una unión frágil”, y “las implicaciones para
el resto de la UE son importantes: la soberanía popular puede que esté más profundamente enraizada de lo que imaginamos
en otros Estados miembro de la UE, conduciendo a más incertidumbre sobre el futuro
político de la UE”. Lo demuestra la vitalidad de los populismos de derechas. ¿Qué
hemos aprendido del Brexit? Nada hemos
aprendido del Brexit.
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Cultura Recomanacions literàries

Valentia, ideals republicans
i una Catalunya expansiva
Lídia Penelo | Barcelona
Bruna
Jaume Cela i Xavier Cela
La Galera 168 pàgines 18 €

Una mirada trans
Si les qüestions de gènere t’importen i busques
un títol per als més joves que tracti el tema
de la transsexualitat, aquesta novel·la de
Jaume Cela i Xavier Cela és imperdible. La
protagonista és la Bruna, una persona trans que
estudia quart d’ESO i que amb la seva història
fa palès que cal combatre les desigualtats.

Una república consciente
Joan Ortiz
Carambuco 324 pàgines 17 €

Ideals republicans
Si tens presents els valors republicans de
llibertat, igualtat i fraternitat, l’assaig de Joan
Ortiz t’interessa. Escrit en el marc del Procés
independentista, l’autor ha fet 15 entrevistes
per parlar de cultura, ecologia, transformació
social o tecnologia; temes diversos i alhora
indispensables per construir un futur basat
en la perspectiva republicana.

Lorca a Catalunya
Salvador Giné
Viena 256 pàgines 20 €

Un territori d’expansió
Si t’agrada l’obra de Federico García Lorca,
estàs d’enhorabona, perquè Salvador Giné
ha construït un assaig on parla del paper
de Catalunya en l’expansió artística i personal
del poeta. El llibre compta amb pròlegs de
Víctor Fernández i Antonina Rodrigo, i està
ple de detalls interessants que et faran viatjar
per l’Empordà i per Barcelona.

Amor en cas d’emergència
Daniela Krien
Més Llibres 272 pàgines 18,90 €

Tornar a començar
Si no pots evitar caure en les novel·les sobre
relacions, Daniela Krien t’ho farà passar molt
bé amb aquesta història on el fil conductor
és l’amor i la pèrdua. La complexitat de les
relacions és infinita, i la imatge de la coberta
no pot ser més pertinent i evocadora. Al
capdavall, ens passem la vida llençant-nos
a la piscina, oi?

Per què ser feliç quan podries ser normal?
Jeanette Winterson
Periscopi 178 pàgines 17 €

La valentia de fer-se lliure
Si t’agraden els personatges que no es
rendeixen, el testimoni de Jeanette Winterson
és inspirador. En aquest volum, l’escriptora
exposa les seves vivències i es presenta com
un esperit lliure que va trobar en els llibres
el millor refugi per salvar-se de la crueltat
d’una mare que no acceptava la seva identitat.

Carrer Robadors
Mathias Enard
Columna 320 pàgines 21,90 €

Misèria i ràbia
Si vols acostar-te a la situació dels
immigrants més joves que s’han d’obrir
camí, llegeix aquesta novel·la. Qui sembra
misèria recull ràbia, diu l’autor. Enard, amb
el talent narratiu que el caracteritza, descriu
de manera crua i pessimista la situació
d’un jove marroquí frustrat i ofegat per
les dificultats no renuncia a lluitar.
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Un grup de visitants al Born Centre de Cultura i Memòria.

Més de 200 activitats
d’estiu als museus

Judith Vives

Els museus de Barcelona incrementen la
seva activitat i ofereixen noves propostes
durant l’estiu. Tallers, visites guiades,
cinema i música són algunes de les iniciatives per a tots els públics que tindran lloc
fins a mitjans de setembre. Moltes es faran
en horari de vespre i nit, i aprofitaran els espais exteriors dels equipaments. Entre les
més destacades, El Born Centre de Cultura
i Memòria programarà al juliol les visites
exprés Cacau, xocolata i adrogueries a la
Barcelona de 1700; i a l’agost, les visites
guiades desvelaran al públic els detalls dels
Hostals i tavernes a la Barcelona de 1700. El
Museu de la Xocolata, per la seva banda,
oferirà un taller de piruletes, pensat per a
nens i nenes de més de 6 anys, mentre que
el Museu Etnològic i de Cultures del Món
oferirà tres visites i tallers per als menuts.
Les diferents seus del Museu d’Història
de Barcelona (Muhba) també estaran molt
actives, amb propostes com el 8è Cicle Història i Música de Barcelona; el cicle de
cinema a la fresca al Park Güell o el
trekking urbà Barcelona en diagonal, que es
farà del 8 al 22 de juliol. El Museu Marítim
de Barcelona programa dos itineraris per
mar, un a bord d’un veler tradicional i un
altre amb l’històric pailebot Santa Eulàlia,
i també posa en marxa l’escape room virtual Mar endins... guardes del temps.
El Museu de Ciències Naturals organitzarà jocs per a infants, tallers, itineraris

guiats, i un espai de lectura sobre pol·linitzadors. Al CosmoCaixa, es faran visites comentades a les seves sales, tallers infantils,
i les nits de ciència i ficció CosmoNits. Per
als infants, el Museu de la Música oferirà
un taller sobre percussions de Corea i un
altre d’experimentació a partir de la música vocal africana. El Museu Olímpic i de
l’Esport Joan Antoni Samarach farà una
exposició dedicada als Jocs Olímpics de
Toòquio 2020. I els espais del Monestir de
Pedralbes, el Palau Güell, la Casa Vicens i
la Fundació Mies van der Rohe seran escenari de diferents actuacions i propostes
musicals.

Un trivial als museus
Aquest estiu, a més, quatre museus es coordinaran per celebrar la cinquena edició del
Museum Quiz Summer Tour, un trivial per
equips que es disputarà del 30 de juny al 21
de juliol. Es tracta del Museu Marítim, el
Jardí Botànic de Barcelona, el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona i el
Museu d’Arqueologia de Catalunya. El Museum Quiz Summer Tour es disputarà cada
dimecres a cada un dels museus participants. És una activitat inspirada en el pub
quiz, un concurs de preguntes i respostes
que es juga als pubs de la Gran Bretanya. El
responsable de conduir i animar les sessions serà l’actor i còmic Alberte Montes.
DATA Fins a mitjans setembre
LLOC Museus de Barcelona
PREU En funció de l’activitat

Una nova mostra de cinema coreà
neix a Barcelona aquest estiu. Del 7 a
l’11 de juliol es projectaran als cinemes Boliche una quinzena de pel·lícules procedents de Corea de Sud.
Organitzat per CineAsia i Boliche
Cinemes, i amb la col·laboració del
Centre Cultural Coreà de Madrid, el
Consolat de Corea a Barcelona i el Seoul Independent Film Festival (SIFF),
el nou Korea Fest BCN ha dividit la
seva programació en tres seccions
–excloses la gala d’inauguració i la de
clausura–: Indies de Seül, Panorama
Korea i Sessions Especials.
Entre les pel·lícules que es podran
veure al festival destaca Moving on, un
drama intimista que ja va passar per
Sant Sebastià. També Born 1982,

adaptació del best-seller Kim Ji-young,
nacida en 1982, passarà per la cita.
Gràcies a la col·laboració amb el SIFF,
el Korean Fest BCN oferirà cinc títols
representatius del cinema independent que es fa a Corea. Entre aquests,
destaca Somewhere in Between.
El thriller serà un dels gèneres
més representats amb títols com Líbranos del mal (Deliver Us From Evil)
o Dark Figuri of Crime. I un altre tema
que no pot faltar en un festival de cine
coreà és l’acció i les pel·lícules èpiques de lluites marcials, els wuxias,
com El guardián del acero.
DATA Del 7 a l’11 de juliol
LLOC Cinemes Boliche (Barcelona)
PREU 5 € (per sessió)

KOREA FEST BCN

EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA

Barcelona estrena un festival de
cinema coreà: Korea Fest BCN

Un fotograma de ‘Born 1982’, un dels films que es veuran al Korea Fest BCN.

‘Smiley’ torna al
teatre Aquitània

El Canet Rock
farà tests al públic

L’obra Smiley, després de l’amor, escrita i dirigida per Guillem Clua, es
podrà veure per última vegada al Teatre Aquitània fins a l’1 d’agost. L’espectacle arriba nou anys després de
l’èxit de Smiley i amb els mateixos actors: Albert Triola i Ramon Pujol.
L’obra és una comèdia romàntica, urbana i agredolça, amb dos personatges propers i amb molta complicitat.

El Canet Rock del 2021 servirà de
prova pilot per recuperar la normalitat als festivals. Se celebrarà amb
22.000 persones dretes i sense distàncies gràcies als tests d’antígens, com el
Cruïlla i el Vida. Stay Homas, Buhos,
Zoo, Suu, Oques Grasses, Doctor
Prats, Miki Núñez, JazzWoman, Miquel del Roig, Cesc i Lildami són alguns dels artistes que hi participen.

DATA Fins a l’1 d’agost
LLOC Aquitània Teatre (Barcelona)
PREU 18 €

DATA 3 de juliol
LLOC Canet de Mar
PREU En funció de l’espectacle
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El Sala Barcelona omple de
concerts l’estiu de la ciutat

Un altre estiu de
cinema a l’aire lliure

Vetusta Morla, Love of Lesbian i Nathy
Peluso encapçalen el cartell del festival Vida 2021, el primer a Catalunya
que se celebrarà sense distàncies de seguretat gràcies als tests anticovid. “Nosaltres ja érem un festival més sostenible i sense aglomeracions”, explica el
director, Dani Poveda, i assenyala que
l’entorn de la Masia d’en Cabanyes és
ideal per acollir l’aforament habitual –
unes 10.000 persones per dia– i alhora, amb les proves, “generar un entorn segur” on moure’s lliurement.

Els centres cívics de Barcelona acullen, fins al 23 de juliol, una nova edició del Pantalla Barcelona, el cicle de
cinema a la fresca. Es faran 22 projeccions a diferents centres de la ciutat, i
s’hi veuran cinc pel·lícules: La boda de
Rosa, d’Icíar Bollaín; Litus, de Dani de
la Orden; La vampira de Barcelona, de
Lluís Danés; Uno para todos, de David
Ilundain; i El viaje de Marta, de Neus
Ballús. La programació és gratuïta, i
la reserva es farà directament a la
web de cada centre cívic.

DATA Fins al 3 de juliol
LLOC Vilanova i la Geltrú
PREU En funció de l’espectacle

DATA Fins al 23 de juliol
LLOC Centres cívics de Barcelona
PREU Gratuït amb reserva prèvia

Nou Barris acull el Festival
de Blues de Barcelona
El Festival de Blues de Barcelona arriba a la 19a edició donant suport al
talent local i a la clausurada Escola-Taller de Blues de Barcelona. Organitzat
per l’associació Capibola Blues, vol
acostar aquest gènere a barris perifèrics i a nous públics. Els concerts tenen
lloc a diferents espais de Nou Barris.
En el cartell d’aquesta edició hi participen formacions com A Ciegas, Chino
& The Big Bet + Sax Attack, Sweet
Marta and the Blues Shakers, The Flat
Pack, The Suitcase Brothers, Enma

Fernández & The “bcn” Fireballs, Wax
& Boogie Rhythm Combo, Los Brillantes, Dani Nel·lo i el Lluís Coloma Trio.
L’aforament torna a estar limitat a 250
persones amb visibilitat i distància social. Per aquest motiu, l’organització
ha decidit incloure-hi una entrada de
pagament. Els concerts seran retransmesos també via streaming.

Després d’un any de pandèmia que ha afectat molt el sector de la música en viu, aquest
estiu torna el cicle Sala Barcelona, una iniciativa de l’Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (Asacc) en coproducció amb
l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub).
En aquesta tercera edició, els concerts es faran al Pati d’Armes del Castell de Montjuïc
i a diverses sales de concerts. L’objectiu és
donar suport al teixit de les sales i facilitar
l’accés a la cultura a preus populars.
Fins a finals d’agost, s’organitzaran més
de 50 actuacions. Al juliol es programaran
concerts a El Paraigua, Freedonia, la Sala
Apolo, la sala Barts, el Sidecar i el Taller de
Músics, entre d’altres. A l’agost, la música
es desplaçarà a Montjuïc de dijous a diumenge, amb un aforament reduït de 400
persones i amb el públic assegut.
Alex Zayas, Lu Rois, Blues Captain,
Jean Toussaint Quartet, Lapè, Xavier Calvet, Juliette Robles, The Lions Constellation i Obscure són algunes de les formacions que actuaran al juliol. I a Montjuïc ho
faran The Gramophone Allstars Big Band,

Arnau Obiols DJ, Ikram Bouloum, Judder,
McEnroe, Axolotes , Rombo, Oniria Sister
DJ, Niña Coyote eta Chico Tornado, Pinpilinpussies i El Último Vecino, entre d’altres.
El cicle es tancarà el 29 d’agost amb el concert de Seward + Ylia + Lucient DJ.
DATA Fins al 29 d’agost
LLOC Barcelona
PREU De 10 € a 18 €

SALA BARCELONA

Un Vida 2021
sense distàncies

El guitarrista Alex Zayas.

DATA Fins a l’11 de juliol
LLOC Nou Barris
PREU En funció de l’espectacle

Propaganda antifranquista
clandestina a l’Arxiu Històric
EL PARÍS DE PALAU FERRÉ
BARCELONA CULTURA

DATA Fins al 29 de gener del 2022
LLOC Arxiu Històric (Barcelona)
PREU Gratuït

J. V.

L’Arxiu Històric presenta Quan plovien octavetes: clandestinitat, premsa i
propaganda antifranquista, una exposició que vol posar en valor aquesta
faceta de la lluita antifranquista. A la
mostra es poden veure més de 70 documents originals de premsa, octavetes i fulls volants, a més de reproduccions fotogràfiques. Formen part de la
col·lecció del mateix arxiu, una de les
més importants de Catalunya.

Una màquina multicopista.

L’Institut Francès de Barcelona acull
una exposició de l’artista cubista Maties
Palau Ferré. En concret, la mostra se
centra en els anys que l’artista de
Montblanc va passar a París, a la dècada
dels anys cinquanta i seixanta del segle
passat. L’exposició Palau Ferré à Paris: la
modernitat de l’art forma part dels actes
de commemoració oficial de l’Any Palau

Ferré, amb motiu del seu centenari.
Nascut l’any 1921, Palau Ferré està
considerat un dels artistes més singulars
de l’art català del segle XX. Actor, pintor,
escultor i ceramista, molt influït pel
cubisme picassià, per la Barcelona dels
Salons d’Octubre i pels anys viscuts a
París. L’exposició es podrà veure fins
al 24 de juliol. L’entrada és gratuïta.

30 | El Quinze de Público | 2 - 8 de juliol del 2021

Esports Equipaments

L’Ajuntament de Badalona
precinta les instal·lacions
del club, immers en un
litigi pel destí del pavelló,
propietat de l’Arquebisbat
de Barcelona i al qual
li caldrien importants
obres de millora
Cugat Comas
MATARÓ

N

o es pot entendre el bàsquet a Catalunya sense
el pes específic de Badalona, i tampoc es pot cometre l’atemptat de limitar la realitat de
l’esport a la ciutat tan
sols al Joventut. L’esport de la cistella és el
més semblant a una estructura d’Estat per
a Badalona, però batega amb diferents
cors. Un dels que ho fa amb més força, al
mateix espai des de fa més de 80 anys, és
el del Sant Josep, més conegut com el Sant
Pep. Són colla els grans noms de la Penya
que van formar-se al segon club de la ciutat. I en l’actualitat són més de 300 famílies i una situació institucional de litigi,
d’atzucac per a la seva supervivència. Un
club de bàsquet que vol seguir jugant a
bàsquet, però que fa dos anys que està immers en una partida d’escacs amb massa
peces en contra. La darrera, l’Ajuntament
encapçalat per Xavier García-Albiol, que
ha precintat les instal·lacions del club, i els
ha deixat al carrer. Escac al Sant Pep.
Als fets: fa dos anys i mig que l’actual directiva va entrar al capdavant de l’històric
Sant Josep, i el regal que s’hi van trobar era
del tot enverinat. Les instal·lacions històri-

ques del club no tenien llicència d’activitats des de temps immemorials, i a finals
del 2019 la propietat de l’espai, l’Arquebisbat de Barcelona, els volia fer fora. De la nit
al dia. El club sempre havia format part de
la parròquia, i les vetustes instal·lacions
havien anat perdent els seus diferents usos
i havien quedat com un espai de bàsquet.
Un espai mític, útil i formatiu de bàsquet.
D’aquella primera crisi, el primer escac, en
surt la situació actual.
El 2020 tots els grups de l’Ajuntament
es van posar d’acord a blindar els usos esportius de l’espai, i el club va presentar
una llicència d’activitats i semblava que la
partida no acabaria amb la fitxa del Sant
Pep tombada. Seguien fent falta obres, seguia fent falta projecte, però el club podia
prosseguir. Recuperar la normalitat postcovid va requerir uns mesos. Els que van
passar aquesta temporada fins que fa una
setmana el Consistori va decidir precintar
les instal·lacions. Deixa al carrer al club.
Un altre escac.

Quin és el problema?
L’Ajuntament diu que el precinte, que ha
fet suspendre el campus d’estiu, és un acte
obligat per no prevaricar, perquè hi ha
una denúncia d’un veí per problemes de
sorolls amb l’activitat de la instal·lació. La
denúncia, però, és del 2018. Per què es
precinta ara? “La situació és estranyíssima; se’ns ha fet fora quan tenim un projecte d’obres a punt i hem de demanar
permís per entrar a buscar material”, explica el president del Sant Josep, Ibon Orrantia. Des del club tenen presses lògiques perquè l’Ajuntament concreti “com
pensa mantenir el bàsquet aquí, que és el
que diuen que volen mantenir”. El govern
de García Albiol sosté que té un projecte
per salvar la situació, però de moment no
mou la peça clau de la partida.
Les instal·lacions del Sant Pep necessiten una inversió en rehabilitació, adequació i insonorització que en els pròxims dies

SANT JOSEP

Escac al Sant
Josep, un
dels cors del
bàsquet català

Jugadors del club de bàsquet Sant Josep de Badalona disputen un partit.

Més de 300 famílies
formen part del Sant
Josep, que fa 80 anys
que juga al mateix espai
Les instal·lacions
no tenen llicència
d’activitats des de
temps immemorials
El pavelló necessita
una inversió de 500.000
euros, i per això el club
demana un lloguer llarg
s’especificarà a quant puja, però que pot
rondar els 500.000 euros. “Com a club podem assumir aquesta quantia, però volem
tenir la seguretat de poder-ho amortitzar.
Demanem que si l’espai és de l’Arquebisbat
ens facin un lloguer llarg, de 30 o 40 anys,
i que si l’opció és que la finca passi a mans
de l’Ajuntament se’ns concreti, perquè llavors no ens tocaria a nosaltres fer-la”, explica el president.

El precinte ha arribat en un moment
clau. “A l’estiu no només fem el campus:
també planifiquem tota la pròxima temporada i, òbviament, fer-ho amb la incertesa
actual és un maldecap. Estem buscant espais alternatius, per si no podem fer servir
les instal·lacions, però no és fàcil”, diuen
des del club, que confia que podran concertar amb els tècnics municipals unes
obres d’insonorització que poguessin començar aviat i que permetessin recuperar
l’activitat.
El pavelló del Sant Pep és del 1969,
però el club juga en aquell espai –abans
sense sostre– des de fa més de 80 anys. Són
milers les famílies catalanes que hi han
passat i és un llegat que Badalona com a societat ja ha manifestat que no vol perdre.
Tots els clubs de la ciutat fan pinya amb la
campanya #SantPepnoestoca. La triangulació entre un club amateur, l’administració local i l’Església, però, no és fàcil. El
tauler és ple de línies vermelles, però el
president Orrantia i la seva junta tenen
clara quina és la que no es pot franquejar:
“Volem seguir jugant a bàsquet, que és el
que hem fet sempre. Si la ciutat té clar que
aquí s’ha de jugar a esport, que ens ho deixin fer. Si hem d’invertir nosaltres, que ho
possibilitin. Però que no se’ns tanquin les
portes com fins ara”. El Sant Pep és conscient que encara li tocarà fer més soroll.
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Passatemps

MOTS ENCREUATS

LES 7 DIFERÈNCIES

Horitzontals

Verticals

1. Morè, negre. Fregament. Que no deixa passar

1. Pop. Tipus d’arbre. 2. Pena molt gran o un dolor que
una desgràcia ens produeix. 3. Anella que pot córrer
al llarg d’un pal, d’una corda, etc., per subjectar-hi una
antena, una verga o un altre objecte. Data Base. 4. D’una
puresa extrema. Relatiu a l’àrea. 5. Deixar de banda
quelcom que calia dir o fer. 6. Port o aeroport on arriba
un vaixell o aterra un avió. 7. A un preu elevat. Persona
encarregada de presidir i dirigir l’oració col·lectiva dels
divendres a la mesquita. 8. Capaç de pecar. 9. Expressió
usada per comunicar sorpresa. Que dura un any.
10. Tub electrònic d’atmosfera gasosa proveït d’un càtode
termoelectrònic, anàleg a un tiratró. 11. Búfal nan de la
subfamília dels bovins. Objectius de Desenvolupament
Sostenible. 12. Fulls d’Estil en Cascada. Lloança.

la llum. 2. Punt mitjà de la línia supraorbitària.
Ordre dels primats pertanyent a la família dels
homínids. 3. Allà. D’un color terrós, rogenc o
groguenc. Que té els cabells rossos. 4. Mà de
morter. Part del cos que va des del genoll fins
al peu. 5. Dona de Carèlia. 6. Partícula afirmativa
de l’antic provençal. Antibiòtic sintètic derivat
de l’etilendiamina. 7. Radar meteorològic que
utilitza senyals de làser. Examen que fan els jutjats
i els tribunals sobre l’estat de tramitació de plets
i de causes. 8. Mòbil. Que té una dolçor afectada.

SUDOKU

EL LABERINT

SOLUCIONS

Difícil
Fàcil

Difícil

MOTS ENCREUATS
Horitzontals: 1. Pa. Frec. Opac. 2. Ofri.
Sapiens. 3. Lla. Ocre. Ros. 4. Picamà.
Cama. 5. Careliana. L. 6. Oc. Etambutol.
7. Lidar. Alardo. 8. Moble. Melosa.
Verticals: 1. Polp. Olm. 2. Aflicció. 3. Raca.
Db. 4. Fi. Areal. 5. R. Ometre. 6. Escala.
7. Car. Imam. 8. Pecable. 9. Oi. Anual.
10. Permatró. 11. Anoa. Ods. 12. Css. Lloa.

Fàcil

Jordi Bes
Quin ús se’n fa ara de la ploma estilogràfica? Principalment escriure o signar. És un

confinament, venia gent que tant li feia
gastar-se el que fos per comprar alguna
cosa d’escriptura que li agradés.

Què la diferencia del bolígraf? Plasma

Com han viscut la pandèmia? Costa molt
que la gent torni al centre de Barcelona.
Ens hem acostumat a moure’ns el mínim.

complement com uns botons de puny, unes
sabates, una bossa de mà o una corbata.

més la teva personalitat.

Com li explicaria què és una ploma a un
infant que no n’ha vist mai cap? No hi ha

res millor que fer-li provar. Al principi s’hi
troben estranys, però les famílies que ho
han mamat de casa segueixen escrivint
amb estilogràfica, i hi ha col·legis que obliguen a fer-ho un parell d’anys.

És una manera d’aprendre cal·ligrafia? Et

fa estar més tranquil i fer més bona lletra.

“Per fer més bona
lletra i estar tranquil,
escriu amb ploma”
És la tercera generació de La Casa de la Estilográfica,
un comerç del centre de Barcelona dedicat en cos i
ànima a vendre i reparar aquest elegant estri d’escriptura

MONTSE GIRALT

Cal preparar-se per escriure amb ploma?

Roberto Candales

Amb la pandèmia, hi ha més ganes d’escriure? Ganes de gaudir. Quan va acabar el

És un ritual. S’ha d’estar ben assegut, tenir
un bon paper –setinat, no reciclat, perquè
la rugositat impedeix el lliscament– i no estar estressat. Un parell de psiquiatres recomanen escriure amb ploma perquè t’obliga
a estar tranquil, i els pacients venen.
Com ha evolucionat amb les dècades?

Abans era més elitista. Quan no estava tan
estès l’ús dels ordinadors, venien molts escriptors, advocats i metges. Ara encara venen escriptors que escriuen el llibre amb
ploma i després el passen a l’ordinador.
Torna a estar de moda? Fa pocs anys n’hi
deien vintage, i ara està tornant. És un element distintiu i diferenciador.
Tenir una ploma està a l’abast de tothom?

N’hi ha d’un sol ús des de 3 euros fins al
luxe que vulguis. Per entre 20 i 50 euros
pots tenir-ne una que escrigui molt bé.

És una oportunitat per repensar-lo? So-

bretot a la Rambla. Les botigues s’han d’enfocar al client de Barcelona.

El preocupa l’impacte del comerç electrònic? Sí, el que no és el nostre web [riu]. No

podem competir amb el preu, però sí amb
altres coses: atenció personalitzada, gravem textos a les plomes i simpatia.

Veu futur a la botiga? Més que en altres. És
molt especialitzada i la ploma passa de pares a fills. Ens porten la de la comunió regalada fa 50 anys per reparar-la. Qui no ho ha
vist a casa, si la prova i li agrada, torna.

AMB CALMA
A la butxaca de la camisa, Roberto
Candales (Barcelona, 1965) hi duu tres
estris d’escriptura. “Quan vaig de
pressa, utilitzo el bolígraf; si vull que
es pugui esborrar, llapis; i quan vull
escriure alguna cosa amb calma, la
ploma, que s’ha de fer servir amb
tranquil·litat, perquè és una mica
delicada”, detalla, ja que, “quan se
t’acaba la tinta, l’has de carregar i has
d’anar amb compte per no tacar-te”.
La botiga la va obrir l’avi de Candales
el 1938, després d’haver-ne vist una
de similar a Cuba, i s’ha convertit en
un referent gairebé únic a Barcelona.

