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La pandemia
incrementa la adicción
al juego online
P20

Autónomos, forzados a luchar
por unas ayudas insuficientes
Cuando los
juicios se vuelven
contra ellas

MIQUEL CODOLAR-ACN

Juristas expertas en violencia
machista alertan del aumento
de contradenuncias P14

El final de la
‘febre de l’or’
del Pirineu?
La multinacional australiana
que pretenia buscar tungstè
a Salau s’ha fet enrere P22

Memòria
històrica a
la Via Laietana

Jordi Muñoz

Professor de ciència política
de la Universitat de Barcelona

La Flor de Maig,
130 anys de
suport mutu
L’antiga cooperativa d’obrers
ajuda ara a pal·liar la crisi
desfermada per la covid P16

El plan de desescalada prevé la apertura de la restauración
hasta las 21.30 y movilidad total en Navidades PÁGINAS 2-6

“El judici
del 17-A
sembla
orquestrat
per tapar
la veritat”
Entrevista a Jaume Alonso-Cuevillas
Advocat de l’acusació particular
en el judici pel 17-A
PÀGINA 8

BRU AGUILÓ

Las movilizaciones en la calle son el termómetro
de un malestar en aumento en la segunda ola
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Focus Mobilitzacions

Protestes
al carrer, el
termòmetre
d’un malestar
en augment
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La segona onada –de
contagis i de restriccions–
ha vingut acompanyada
d’un auge de protestes
molt heterogènies i
de col·lectius diferents.
L’extrema dreta intenta
capitalitzar sense èxit
la contestació social
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Un dels moviments que està
fent més demostració de força
en els últims mesos és el de
defensa del dret a l’habitatge.
A la imatge, un cartell en
contra dels desnonaments.

Emma Pons Valls
BARCELONA

A

mb l’auge de la segona
onada de la covid i l’enduriment de les restriccions hi ha hagut un augment de protestes a
Catalunya, per diferents
motius i organitzades per
una varietat àmplia de col·lectius. El moviment pel dret a l’habitatge és un dels que es
mantenen més mobilitzats davant l’execució imparable de desnonaments, però
també hi ha hagut protestes de sectors econòmics com la restauració i la cultura, i
també alguns esclats violents que s’han
atribuït a grups d’extrema dreta. L’atac
amb pintura a la façana del Palau de la Generalitat va activar totes les alarmes i va
obligar el Govern a reforçar la seguretat de
les conselleries que estan en la primera línia de la gestió de la pandèmia, com ara
Salut o Treball.
“Quan hi ha una crisi s’aguditzen molts
malestars”, explica Jordi Mir, professor
universitari i expert en ètica, filosofia moral i moviments socials. Les mobilitzacions
acostumen a respondre sempre a realitats
que ja existien prèviament. Així doncs, les
que estem veient es deuen a qüestions que
ja existien però que la situació actual ha fet
emergir amb força. “En una situació de crisi
com l’actual, veiem com el malestar va en
augment, i els col·lectius que s’organitzen
o que ja estaven organitzats són els que fan
créixer mobilitzacions en un sentit o un altre”, apunta l’investigador. Per entendre

Una protesta del sector de la cultura davant de la conselleria.

Les protestes es deuen
a realitats prèvies que
la situació actual ha fet
emergir amb força
Jordi Mir, expert en
moviments socials: “Si hi
ha una crisi s’aguditzen
molts malestars”
Carles Viñas: “L’extrema
dreta vol tenir un paper
protagonista, però
li falta múscul”

per què ara hi ha protestes i durant la primera onada no, Mir assenyala que cal mirar tot el que ha passat des que va començar la pandèmia, i la gestió política que s’ha
fet. “Hi ha hagut un conjunt de decisions
que hi ha persones que no valoren satisfactòriament, perquè els afecten molt radicalment en els seus projectes vitals”, diu.

Protestes heterogènies
Si per una cosa es caracteritzen les protestes recents, és per la seva heterogeneïtat.
L’investigador n’identifica diferents tipus:
d’una banda hi ha les protestes de sectors
concrets, com la restauració, que tenen relació directa amb la seva situació laboral.
D’altra banda, hi ha grups que manifesten
una mena “d’esmena a la totalitat” a les decisions que s’estan prenent. L’esquerra independentista anticapitalista, per exemple,
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PAU CORTINA-ACN
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ha impulsat una sèrie de convocatòries amb
un plantejament més genèric que “qüestiona com s’està gestionant políticament la
pandèmia”. Finalment, Mir apunta a altres
col·lectius, “més difícils d’identificar, però
vinculats a espais d’extrema dreta”, que podrien aprofitar la conjuntura per “intentar
capitalitzar el malestar per fer créixer unes
idees polítiques afins a la seva posició”.
L’historiador i expert en extrema dreta
Carles Viñas descarta, però, que aquesta
estratègia pugui tenir èxit: “L’extrema
dreta té la voluntat de tenir un paper protagonista, però li falta múscul”. No tindria
prou gent i li mancaria coordinació, motiu
pel qual no hauria reeixit en coordinar-se a
nivell estatal: “Té feblesa organitzativa”.
L’últim cap de setmana d’octubre, amb
l’aprovació de noves restriccions com el
confinament de cap de setmana, van coin-

a pandèmia del coronavirus ha generat darrerament mobilitzacions
de protesta als carrers.
Però el malestar social és un tret
estructural de l’ordre socioeconòmic en què vivim i que pateixen àmplies capes socials. De
fet, el malestar social forma
part de les característiques definitòries d’aquest sistema capitalista liberal que tendeix a generar desigualtats obviant les
necessitats socioeconòmiques
del conjunt de la població i
sense donar-hi resposta. L’únic
que ha fet la pandèmia és
agreujar-ne les conseqüències i
focalitzar-se en uns sectors concrets. Però l’estat permanent
d’insatisfacció i d’expectatives
frustrades d’àmplies majories
socials amb l’ordre liberal és
una constant des del seu naixement. Una altra cosa és com
s’organitza, s’expressa i es canalitza aquest malestar en l’espai i
en el temps, i en quina mesura
es materialitza en desafecte polític: si dona lloc a projectes de
transformació social. Si deriva
cap a un immobilisme que, més
enllà de la protesta, no té cap
proposta de canvi i el que fa és
perpetuar i agreujar la precarietat social. O si evoluciona en
direcció contrària amb propostes autoritàries, fent emergir
l’extrema dreta, cosa que a Catalunya afortunadament de
moment no ha quallat, malgrat
els intents. De moment.

Criminalització de la protesta
L’existència d’un teixit social organitzat
desemboca en una mobilització més gran.
Un dels moviments que està fent més demostració de força en els últims mesos és el
de defensa del dret a l’habitatge. La consolidació de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), creada el 2009, és un dels
factors que explica la força del moviment.
En aquesta matèria, la pandèmia del coronavirus ha agreujat una situació ja crítica.
“Estem donant una resposta des de baix,
organitzada, però no només als desnonaments. Podríem dir que l’habitatge porta
10 anys en crisi”, afirma Sílvia Badia,
coportaveu del Sindicat de Llogateres.
Recentment, el Sindicat ha rebut 36
multes de 601 euros per intentar evitar un
desallotjament que es va acabar executant
amb “molta violència”. Badia explica que
estan “escandalitzades” amb aquesta pràctica que s’està sistematitzant en els últims
mesos. “Sembla que hi ha una intenció per
part dels cossos policials de criminalitzar
el moviment i acovardir-lo a través de la
persecució i repressió amb multes emparades en la llei mordassa”, critica.
Alhora, però, la coportaveu incideix en
el fet que la protesta és l’única via del moviment per pressionar pel compliment d’unes
lleis que no s’estan aplicant: l’obligació dels
grans tenidors d’oferir lloguer social abans
de desnonar o la limitació dels desnonaments mentre duri la pandèmia. “Sense tota

Viñas apunta a un
“demèrit de les
institucions” pel que fa
a l’auge de les protestes
Itàlia, França, Alemanya
o Bèlgica, altres països
europeus on també hi
ha hagut mobilitzacions
El Sindicat de Llogateres
ha rebut 36 multes de
601 euros per intentar
aturar un desnonament
aquesta feina de gent organitzada, no hi
hauria aquests marcs legislatius. Es generen, s’aproven, però sense el moviment no
es respecten”, afirma Badia.

Arreu d’Europa
Les mobilitzacions arran de la segona
onada no són exclusives ni de Catalunya ni
de l’Estat espanyol. N’hem vist a diferents
països europeus, amb especial virulència a
Itàlia, però també a França, Alemanya o
Bèlgica. Precisament, Viñas assenyala que
els grups d’extrema dreta a casa nostra estan intentant agafar d’exemple convocatòries com les que van tenir lloc a les ciutats
italianes de Roma o Nàpols: “Però aquí no
tenen prou força”, reitera l’historiador.
Tot i aquesta feblesa, Viñas fa una crida
a veure “per què hi ha aquests esclats socials” i apunta a un “demèrit de les institucions”. Si la situació empitjora, alerta, això
pot donar peu a mobilitzacions de l’extrema dreta que tinguin més recorregut.

ALAN RUIZ-ACN

OPINIÓ

cidir a Barcelona moltes manifestacions de
signes i col·lectius diferents i contraris. Hi
va haver aldarulls a Barcelona, però també
a ciutats com Madrid o Bilbao, i es van assenyalar grups ultres. Viñas apunta que la
mobilització de l’extrema dreta va ser “bastant espontània”, lluny d’aconseguir una
coordinació general. “Els ultres no eren el
col·lectiu més abundant ni nombrós. I si
convoquen ells sols, són quatre”, assegura.

Protesta del sector de la restauració a la plaça de Sant Jaume pel tancament.
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Actualitat Empleo

Los autónomos,
forzados a competir
por unas ayudas
insuficientes
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El colapso del sistema
informático en las ayudas
para 10.000 empleados
por cuenta propia deriva
en críticas de los sindicatos
por la “incompetencia
administrativa” y la
indignación de los
afectados por el diseño
de los pagos, y genera
reproches entre
departamentos
de la Generalitat

VI
XA

La portavoz de la sectorial
de autónomos de la UGT, Sandra
Zapatero, insta a que los ayuntamientos “implanten acciones
como la suspensión de tasas
municipales”.

David Rodríguez
BARCELONA

P

or orden de llegada y con un
colapso digital. Así pudieron
optar los autónomos catalanes a las ayudas de 2.000 euros por persona del Govern,
que se agotaron en poco más
de 12 horas después de que
el sistema informático sufriera problemas
durante la primera jornada en la que se
puso en marcha la medida. El incentivo
económico de 20 millones de euros a repartir entre 10.000 empleados, pensado para
combatir los perjuicios en las actividades
por las restricciones de la pandemia de la
covid-19, ha pecado de mala planificación,
quedándose muy lejos de la cifra real de solicitantes o de potenciales destinatarios.
Este análisis lo comparten desde la propia
Generalitat. El Departament de Polítiques
Digitals recuerda que en solo 40 minutos la
aplicación informática recibió 300.000 peticiones, 30 veces más de los posibles beneficiarios. La tensión por el fracaso de la medida ha sido tal que ha llevado incluso a
fricciones entre la conselleria de Polítiques
Digitals, gestionada por Junts per Catalunya, y la de Treball, dirigida por ERC, en
un enésimo enfrentamiento entre los socios
del Govern catalán.
El sistema por orden de concurrencia es
tildado de “injusto” por los afectados y por
los representantes de los trabajadores. Más
allá de los errores informáticos y el mal diseño del reparto, los sindicatos destacan “la
escasez de medios de la Generalitat en unas
ayudas totalmente insuficientes”. Los datos
son concluyentes: en Catalunya hay contabilizados 547.000 trabajadores autónomos,
mientras que la provisión de 20 millones de
euros solo beneficia a 10.000. Incluso aña-

diendo los empleados de los sectores implicados en las restricciones, que superan las
100.000 personas según el Govern, la
ayuda cubre solo al 10% del colectivo.
Este episodio supone un capítulo más
de la situación de fragilidad que viven los
autónomos. “Son ayudas encubiertas que
sirven para poco”. Así las valora Sílvia Font,
que administra desde hace 16 años un salón de estética en un centro comercial de
Cabrera de Mar (Maresme). Font denuncia
una doble discriminación: la de trabajar en
una gran superficie, lo que hizo que durante la desescalada tuviera que abrir un
mes después de los establecimientos ubicados a pie de calle, y la de formar parte de
un sector que no dispone de una entidad
que represente a las profesionales.
A pesar de que desde hace una semana
ya puede volver a abrir las puertas de su estética, lamenta que se les trate “como un
servicio de belleza, cuando también lo es

El sistema por orden de
concurrencia es “injusto”
según los afectados
y los sindicatos
Sílvia Font (salón de
estética): “Son ayudas
encubiertas que sirven
para poco”
Omar Sayol (bar): “Las
medidas son parches
que se sacan de la
manga sin pensarlo”

psicológico y de salud”. Como tantos otros
autónomos, intentó solicitar los 2.000 euros, “pero el sistema enseguida se colapsó
y te hacían llamar al 012, que también tenía un alud de llamadas”. Aunque hubiera
conseguido acceder al pago, Font recuerda
que los alquileres de los locales en los centros comerciales se sitúan por encima de
los 3.000 euros mensuales de media.

Ayudas insuficientes
Para Omar Sayol, que gestiona el bar Sunday Surf Café en el Eixample de Barcelona,
“las medidas son anuncios y pequeños parches que se sacan de la manga sin pensar
demasiado”. Sayol todavía espera recibir
noticias de las ayudas de 1.500 euros prometidas por el Govern a mediados de octubre. Tras renegociar con el propietario en
verano una rebaja del alquiler del 25%,
que se aumentó hasta el 50% con las medidas que aprobó la Generalitat para los negocios cerrados por la covid-19, Sayol precisa que poco más ha cobrado. “Desde
marzo, hemos sobrevivido con un ERTE y
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Un rescate
empresarial para
evitar la vía judicial

ALBERT CADANET-ACN

D. R.
BARCELONA

Una protesta del sector de la estética contra las restricciones, en Barcelona.

con un crédito ICO que da para lo que da”.
En relación a las restricciones, defiende
una apertura con limitaciones, “ya que
fiarlo todo al take away es absurdo”. Igual
que Sílvia Font, reconoce: “Me pasé todo el
día delante del ordenador para intentar
gestionar las ayudas, pero no tuve suerte
porqué era como una lotería”.
Una incertidumbre que también vive
Tony Martínez, gerente de la discoteca Cocoa de Mataró. Desde el 13 de marzo, los
locales de ocio nocturno están cerrados.
“La Generalitat nos dejó abrir un par de fines de semana, pero en ocho meses no he
cobrado nada ni se nos ha presentado un
plan concreto para el sector”. Según sus
cálculos, existen 1.400 autónomos en su situación en Catalunya. “Las ayudas de
2.000 euros no sirven ni para pagar la
cuota de autónomos de estos meses”, lamenta Martínez, quién explica que se está
negociando con el Ayuntamiento de Mataró una moratoria fiscal.
Desde el sindicato UGT, la presidenta
de la Confederación de Trabajadores Autó-

nomos de Catalunya (CTAC), Sandra Zapatero, señala que feriantes, técnicos de
sonido, personal de ocio infantil y agentes
comerciales son otros colectivos afectados.
Después de la “incompetencia de Polítiques Digitals” por no ser capaz de establecer un refuerzo tecnológico para las solicitudes de ayuda, Zapatero insta a que los
“ayuntamientos implanten acciones como
la suspensión de tasas municipales, que serían exoneraciones directas para cada autónomo para complementar las ayudas por
el cese de actividad del Gobierno central”.
Afectados y sindicatos coinciden en criticar el diseño de las ayudas, la fórmula
para distribuirlas y la falta de diálogo de la
Administración con los trabajadores. Tal
como asegura el secretario de políticas territoriales de CCOO Catalunya, Carlos del
Barrio, “de la improvisación han surgido
una especie de juegos del hambre que ahondan la brecha digital entre los autónomos
más preparados tecnológicamente y los
que lo están menos, sin fijar un criterio objetivo para repartir las ayudas”.

Las pymes catalanas están preocupadas. Un 30% de las empresas y pequeños negocios se hallan en riesgo de
cierre. Son los cálculos de la patronal
Pimec, que exige que “se concreten,
amplíen y ejecuten de manera inmediata medidas compensatorias a medida para los sectores más afectados”.
En caso contrario, su presidente, Josep González, afirma que peligra la
viabilidad de 19.500 empresas y más
de 70.000 puestos de trabajo.
Para evitar esta situación, la patronal pide que se valore la adopción
de acciones que permitan la continuidad económica de la actividad con las
máximas garantías para la salud de
las personas. Así, Pimec propone un
plan de movilidad temporal y excepcional para incentivar el uso del vehículo privado y la apertura parcial de
algunos sectores, y se compromete a
llevar los test rápidos de antígenos a
empresas y polígonos industriales.
En paralelo, Josep González ha
ofrecido a las empresas la posibilidad
de reclamar por la vía judicial compensaciones económicas por las restricciones vinculadas a la pandemia.
“La paciencia de los negocios ha llegado al límite”, ha asegurado para
justificar la acción, aunque ha apelado a la Administración para que
apruebe un plan de rescate empresarial. “Siempre es mejor alcanzar un
acuerdo que llegar a los tribunales”.
Para los gestores administrativos
encargados de tramitar las peticiones
de los autónomos, “el proceso ha sido

ALBERT CADANET-ACN

La patronal Pimec
asesora para reclamar
compensaciones
económicas ante el
riesgo de cierre de un
30% de los negocios

desbordante y angustiante”. La ponente de la Comisión Laboral del
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Aurora Rodés,
comenta que “las ayudas tenían buen
aspecto, pero se han gestionado fatal”. En este sentido, considera que se
deberían haber acotado más y alargar
el plazo de presentación.
Como ejemplo de esta frustración
de los profesionales, la entidad reconoce que los dos días en que se podían
solicitar las ayudas tuvieron “a cuatro
personas durante toda la jornada laboral para intentar pedirlas”. El
Col·legi define el sistema “como de
patio de colegio”, en el que ni siquiera
eran “capaces de consultar la documentación requerida. Parecía una carrera de caballos. Era de locos”. Así resumen la experiencia los gestores
administrativos, que precisan que
muchos negocios, ahora obligados a
cerrar por la pandemia, funcionarían
cumpliendo las medidas sanitarias y
las restricciones de aforo.

Pimec propone un
plan de movilidad
para incentivar el uso
del vehículo privado
Gestores dicen que
“las ayudas tenían
buen aspecto, pero se
han gestionado fatal”
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Actualitat Desescalada

El polémico plan de
desescalada también
contempla que a partir del
21 de diciembre se elimine
el confinamiento perimetral
y se permita la movilidad
total en Navidades si
los datos acompañan

Paula Ericsson
BARCELONA

E

l Govern presentó este jueves el plan definitivo de
desescalada después de
una tormenta política generada por la filtración del
primer borrador. El plan
de reapertura está dividido
en cuatro fases y se aplicará a partir del
próximo lunes. Entre otros aspectos, regula los confinamientos perimetrales y los
aforos en restauración, cultura, ocio y deporte. Ahora bien, en ninguna de las cuatro fases se descarta el toque de queda nocturno de 22.00 horas a 6.00 horas.
Además, en todas ellas se exige –aunque
no obliga, ya que la Generalitat no tiene
competencias– el teletrabajo menos en los
casos en los que no sea posible.

En la primera fase, que se aplicará el lunes 23 de noviembre, se permite abrir la
restauración entre las 6.00 horas y las
21.30 horas, tanto en terrazas como en interior, con una distancia mínima de dos
metros entre los comensales de distintas
mesas. El horario de cierre del borrador, a
las cinco de la tarde, había generado el total rechazo del sector. Las terrazas tendrán
un aforo del 100%, mientras que en el interior será del 30%. También contempla la
reapertura de instalaciones deportivas al
aire libre con un aforo del 50% –piscinas
incluidas–, el mismo porcentaje que se
aplicará en cines, teatros, auditorios y salas de conciertos que tengan un aforo
máximo de 500 personas. Continuarán
abiertos los museos, las bibliotecas y las exposiciones, que tendrán un aforo del 50%.
Por otro lado, los comercios de más de
800 m2 podrán reabrir con un aforo del
30%, el mismo que los actos religiosos, que
podrán reunir un máximo de 200 asistentes. Respecto a las actividades extraescolares, se podrán realizar actividades deportivas no competitivas al aire libre y en espacio
cerrado con un máximo de seis alumnos.
Los gimnasios tendrán un aforo del 30%
con cita previa, pero sin uso de vestuarios.
En esta primera fase de la desescalada
–y en la segunda– se mantendrá el confinamiento perimetral de Catalunya. Y, en el
primer tramo, también el confinamiento
municipal de fin de semana. Las restricciones sociales se mantendrán con las reuniones de un máximo de seis personas del
mismo grupo burbuja, igual que en la se-

miembros de ERC que participan en la reunión del comité ejecutivo de crisis por la
covid-19, entre ellos el vicepresident con
funciones de president, Pere Aragonès,
abandonaron la sesión de trabajo de este
miércoles exigiendo que pararan las filtraciones y pidiendo un “pacto de lealtad”,
apuntando claramente a JxCat.
Frente a esta reacción, el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, de JxCat, admitió
errores en el Govern, como la filtración del
plan de desescalada. “No sabemos quién lo
ha filtrado pero todos somos responsables
porque somos un gobierno”. Después de la
tormenta política de la mañana, el miércoles ya entrada la noche se reanudaron los
trabajos con una nueva reunión del equipo
de consellers y conselleres del Govern que
participan en la confección del plan. Con el
vicepresident Pere Aragonès y la consellera
de Presidència, Meritxell Budó, al frente.
El encuentro para firmar las paces
contó también con la intermediación del
expresident de la Generalitat de Catalunya
Quim Torra, después de la petición del vicepresident Aragonès para que frenara la
actuación “desleal” de JxCat.

En la primera fase,
los gimnasios tendrán
un aforo del 30%
con cita previa

JORDI BEDMAR

La restauración
reabrirá el
lunes y hasta
las 21.30 horas

gunda fase. En el segundo tramo, el confinamiento territorial de fin de semana dejará de ser municipal y pasará a ser
comarcal. El aforo en el interior de los locales de la restauración se ampliará al
50%, el mismo que tendrán los gimnasios,
y la cultura pasará al 70%.
El Govern prevé aplicar la tercera fase a
partir del 21 de diciembre –justo antes de
las vacaciones de Navidad– si las cifras
pandémicas evolucionan adecuadamente.
A partir de este tramo, los encuentros ya
pueden ser de 10 personas correspondientes a un máximo de dos burbujas de convivencia habituales o una burbuja ampliada.
Además, se eliminará el confinamiento perimetral permitiendo una movilidad total.
Los museos, bibliotecas y teatros, así como
las actividades deportivas de exterior, pasarán a tener un aforo del 70%.
Los cambios de la cuarta fase de la
desescalada, que podría tener lugar el 4 de
enero, incluyen recuperar el 100% de la
presencialidad en el bachillerato y ciclos
formativos, así como abrir todas las extraescolares y la educación en el ocio. La
cultura se queda en el 70%, con un aforo
máximo de 1.000 personas, y se recuperan
las competiciones deportivas. Además, los
centros comerciales podrán reabrir al
50%, excepto las zonas comunes.
Este martes se filtró un borrador del
plan, lo que provocó una confrontación directa entre ERC y JxCat, cuya relación cada
vez está más desgastada. De hecho, los

Meritxell Budó y Pere Aragonès durante la comparecencia de este jueves.
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Ciència Principia Marsupia

Moderna y Pfizer,
similitudes y diferencias

Alberto Sicilia
MADRID

La compañía Moderna ha anunciado recientemente los resultados preliminares
de la fase III de su ensayo clínico –la última
antes de poder conseguir la autorización
final–, y la conclusión parece optimista:
más de un 90% de los vacunados quedan
protegidos frente al coronavirus. La vacuna de Moderna utiliza la misma tecnología que la de Pfizer. Entonces, ¿en qué se
parecen y en qué se diferencian?
Para explicarlo, primero hay que entender la estructura de este coronavirus: una
especie de bolita rodeada de espinas. Dentro de la bolita se encuentra su ARN: el libro de instrucciones que tiene el coronavirus para multiplicarse dentro de nuestras

Distintos tipos de vacunas

Hay muchas vacunas en desarrollo frente
a la covid, pero las podemos clasificar en
dos grandes grupos:
1) Las vacunas tradicionales. Se debilita al virus en un laboratorio –en el caso de
las llamadas vacunas atenuadas– o se mata
al virus –en las llamadas vacunas inactivadas–. A continuación, el virus atenuado o
inactivado se introduce en el cuerpo, y así
nuestro sistema inmunitario aprende a luchar contra él.
2) Las vacunas genéticas. En vez de meter en nuestro cuerpo el coronavirus entero,
los científicos cogen un trozo de su material
genético –por ejemplo, el trozo de ARN del
virus que da instrucciones sobre cómo construir las espinas–. Ese trozo de ARN del virus se introduce en nuestras células. Nuestras células se pondrán a seguir las
instrucciones de ese ARN y fabricarán las
espinas del virus. Una vez las espinas estén

El problema de estas vacunas
genéticas: ¿cómo conseguir meter un trozo de ARN del virus dentro de nuestras células?
Existen dos soluciones posibles:
2. a) Utilizando otro virus –diferente al
coronavirus– que no sea peligroso para los
humanos y metiendo dentro de ese otro virus el trozo de ARN del coronavirus. Por
ejemplo: se coge el virus que provoca el catarro en los chimpacés y se le mete dentro
el ARN del coronavirus. La vacuna consistirá en inyectar ese virus de chimpancé que
lleva en su interior ARN del coronavirus.
2. b) Usando una bolsita de grasa dentro
de la cual metemos el ARN del coronavirus.
En términos técnicos, a la bolsa de grasa se
le llama nanopartícula bilipídica. La bolsita
de grasa se fusionará con la membrana que
rodea nuestras células –que también es
una bolsita de grasa–, y así el ARN termina
dentro de nuestras células. Las vacunas de
Pfizer y Moderna son, precisamente, las
que utilizan esta tecnología de nanopartículas de grasa para introducir el ARN.

Ambas usan ‘bolsitas
de grasa’ dentro de las
cuales se mete ARN
del coronavirus
La vacuna de Moderna
se puede transportar
a -20ºC; la de Pfizer
necesita estar a -80ºC

¿En qué se diferencian?

ARCHIVO

Las dos vacunas han
copado los titulares en las
últimas semanas. ¿Cómo
funcionan? ¿Y cuáles son
sus puntos débiles?

células. El ARN, ese hilillo que está dentro
del virus, está formado por unas 30.000 letras, que son las instrucciones para fabricar
un virus nuevo. Su secuencia empieza así:
attaaaggt tataccttcc.... Una parte de esas
30.000 letras contienen la información sobre cómo construir las espinas.

fabricadas, nuestro sistema inmunitario detectará que se trata de algo raro y aprenderá
a reconocerlas y a luchar contra ellas.

En principio las dos vacunas no deberían
ser muy diferentes porque utilizan la
misma tecnología, aunque según ha anunciado Moderna su vacuna podría transportarse a una temperatura de -20ºC mientras
que la de Pfizer necesita -80ºC. Esta diferencia tiene profundas implicaciones a nivel logístico en la distribución: una temperatura de -20ºC se puede conseguir en un
congelador como el que hay en cualquier
hogar. Para -80ºC necesitas congeladores
que solo existen en los centros científicos.
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Entrevista Jaume Alonso-Cuevillas

Ferran Espada
BARCELONA
Veient com està anant el judici pels
atemptats del 17-A, que n’espera?

En principi no esperem gaire res d’aquest
judici. Les primeres sessions ja ens han
confirmat que és un judici que més que intentar esbrinar la veritat sembla orquestrat
per tapar-la. No ens deixen incidir en els
grans interrogants que plantegem. Per
això diem que no n’esperem res, i pensem
ja en altres opcions com les jurisdiccions
internacionals, però hem d’esgotar tots els
procediments aquí.
A quins interrogants es refereix?

Per exemple, les relacions entre Abdelbaki
Es Satty i els serveis secrets espanyols. O si
realment Es Satty va morir o no en l’explosió d’Alcanar. Quines són les connexions
internacionals de la cèl·lula, per què no es
va regular a l’Estat espanyol la venda de
material per fer els explosius... Malgrat tot,
la bona feina de profundització del company Agustí Carles permet anar trobant petites bosses de petroli en un judici on tot
ens és advers.
És habitual que un magistrat actuï amb
tant d’autoritarisme i mala educació com
el jutge Guevara?

“El suplicatori a
Puigdemont, Comín i
Ponsatí permetrà fer un
judici al judici de l’1-O”
Jaume Alonso-Cuevillas
Advocat de l’acusació particular en el judici pel 17-A

BRU AGUILÓ

L’advocat Jaume
Alonso-Cuevillas,
al seu despatx.

L’advocat desqualifica
l’autoritària actitud del
jutge Guevara i posa sobre
la taula els interrogants
que deixa la investigació.
També analitza l’inici
del suplicatori de
Puigdemont i explica
per què cal una amnistia
per als independentistes
encausats

Quan vaig començar a exercir l’any 1984
era bastant freqüent. Afortunadament avui
en dia és excepcional, però continua existint. En aquest cas, agreujat per una evident
mala educació. És inadmissible perquè ell
representa el poder judicial però jo represento el dret de defensa, que mereix el mateix respecte que el que ell demana. Perquè
el que cal respectar no són les institucions,
sinó l’Estat de dret. I això no es fa quan es limita la feina d’un advocat.
Què és el que s’hauria de jutjar, al seu entendre, en aquest judici? Costa d’entendre que no es jutgi l’atemptat com a tal.

S’haurien de jutjar els atemptats. En un
procés penal hi ha l’acció penal i la civil. La
primera té per objecte el càstig dels culpables. L’acció civil té per objecte la reparació
de les víctimes. I avui en dia la reparació
està concebuda no només com una qüestió
econòmica sinó també moral. I en aquesta
hi ha voler saber la veritat. Per tant, un procés penal ha de servir per saber la veritat.
El tribunal sembla comprar la tesi que,
com que els autors materials són morts o
ho estan considerats, als tres acusats no
se’ls pot imputar els assassinats.

Nosaltres discrepem d’aquesta tesi. Formaven tots part del mateix escamot que tenia
per objecte matar. Volien fer-ho amb els explosius i tenien les furgonetes per traslla-
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Que no s’investigui fins al final, què pot
comportar?

Com diu sempre el meu client, Javier Martínez, això no va d’indemnitzacions perquè
res li tornarà el seu fill. Ell el que vol saber
és la veritat i que millorin els protocols perquè això no torni a passar. I en tot cas, que
l’atenció a les víctimes sigui millor. Per evitar que no torni a passar cal investigar a
fons, i aquí sembla que tots els poders de
l’Estat s’han conjurat per evitar que s’investigui. Des de l’Executiu, del qual depenen
els cossos i forces de seguretat que no han
posat cap facilitat, fins a la Fiscalia i el poder judicial, que, a més de l’autoritarisme
del president, ens està limitant l’objecte del
debat. I també el legislatiu. El Parlament de
Catalunya ha pogut fer una comissió d’investigació malgrat les seves limitacions, i
en canvi al Congrés s’ha impedit la comissió
per part dels grans partits espanyols. En
canvi, sí que es va fer per l’11-M. Encara caldria afegir-hi el quart poder, la premsa hegemònica espanyola. Tota la societat hauria de treballar conjuntament per investigar
què ha passat. Des de tots els vessants.
També per saber com és que aquests nanos
que parlaven al vídeo català, castellà i àrab
i que s’han educat aquí es van poder radicalitzar, i per què no va saltar cap alarma.
Creu que la ciutadania entén que no es
jutgin els assassinats en aquest judici?

La societat també és víctima d’un atemptat
com aquest. Perquè l’objectiu és terroritzar-la. Però és que nosaltres, com a advocats, tampoc ho entenem. I si no ho entenem nosaltres difícilment ho entendrà la
ciutadania. Porto 36 anys fent d’advocat,
soc catedràtic i he estat degà del Col·legi.
Alguna cosa en sé, de dret processal. Però
els últims tres anys m’han canviat totes les
regles. A Catalunya aquests tres anys hem
parlat del dret penal de l’enemic, i caldria
parlar també de dret penal de l’amic.

Què vol dir “dret penal de l’amic”?

Que estem veient molts casos d’una justícia
que actua sense imparcialitat per reprimir
els dissidents i, en canvi, afavorir els amics.
I en aquest cas és evident que els serveis secrets espanyols hi tenen algun grau de responsabilitat, com a mínim de negligència,
i se’ls està protegint. I cal recordar també
l’aspecte preventiu, ja que no es va regular,
de forma incomprensible, la compra de
substàncies que es poden fer servir per fabricar explosius. Quan, a més, hi ha una
norma europea que obliga a fer-ho des del
2014. Si s’hagués regulat això, no haurien
pogut comprar material per fer aquella
quantitat d’explosius, no hauria volat la
casa d’Alcanar, no haurien llogat furgonetes i probablement l’atemptat no s’hauria
comès. És evident que els extremistes islàmics tenen capacitat de matar igualment.
Però aquest atemptat en concret segurament no s’hauria produït si l’Estat hagués
fet bé la seva feina. Sense oblidar que els
explosius, segons la investigació, eren per
fer volar la Sagrada Família o el Camp Nou.
Ha estat polèmic el visionat del vídeo en
què preparen els explosius. És preceptiu?

Al judici s’havia de veure segur, perquè entre altres coses els acusats tenen el dret de
defensa i de presumpció d’innocència. I per
tant els seus advocats l’han de poder veure.
Una altra cosa és que el president del tribunal té la facultat de fer-ho a porta tancada i,
per tant, tallar el senyal de televisió.
L’imam Es Satty és la clau?

L’imam era un cràpula. I hauria d’haver estat controlat. En això també hi ha hagut un
greu problema de manca d’interlocució
cap als Mossos d’Esquadra, que no disposaven de tota la informació sobre aquest
personatge malgrat que els serveis secrets
espanyols el coneixien. A Bèlgica ja se’n
malfien i se’l treuen de sobre a la mesquita
on estava. Va ser condemnat per tràfic de
drogues i, després de la presó, es tramita
l’ordre d’expulsió, però, al contrari del que
passa sempre, l’advocacia de l’Estat no
s’oposa a la petició d’anul·lació i a sobre se
li atorga un permís de residència de llarga
durada. Per què no s’investiga tot això?

“L’actitud del jutge
Guevara és inadmissible,
agreujada per una
evident mala educació”
“En el judici s’haurien de
jutjar els atemptats; un
procés penal ha de servir
per saber la veritat”
“Sembla que tots els
poders de l’Estat s’han
conjurat per evitar que
s’investigui el 17-A”
que analitza les mostres genètiques dels
familiars en comptes d’enviar-les per ser
analitzades a Madrid, i diu que es comparen amb mostres genètiques d’Es Satty que
ningú havia enviat. Tampoc deixaran venir les dues pèrites marroquines que ho
van fer. L’informe del Marroc és científicament insostenible i no és concebible que es
pugui fer una cosa així si no és perquè algú
els ho ha demanat. I encara cal afegir que
el mòbil d’Es Satty manté l’activitat tres
dies després, bitllets d’avió comprats per a
l’endemà al matí...
També hi ha l’informe dels Mossos d’Esquadra sobre això.

Els Mossos fan una feina impecable a la
casa d’Alcanar per separar tones de runes
de les restes humanes. Però analitzar els

tres perfils genètics trobats ja no és feina
d’ells. Un dels tres perfils el comparen amb
mostres genètiques extretes d’una gel·laba
que se suposa que és d’Es Satty. Però resulta que la túnica era de talla 56 quan ell
gastava la 52, i no coincideix el color, i
també una llauna d’un refresc que no sabem qui la va tocar. Aquestes coses no certifiquen que Es Satty sigui mort. En tot cas,
el que diem és que hi ha prou interrogants
per qüestionar-ho. I si estan segurs de la
mort i em volen tractar de “conspiranoic”,
poden tapar-me la boca, però llavors el que
haurien de fer són proves ben fetes i demostrar-ho. Afirmar que Es Satty sigui viu
seria poc rigorós, i jo no ho faig, però
també ho és afirmar que sigui mort.
Totes aquestes circumstàncies estranyes
poden tenir a veure amb la relació d’Es
Satty amb el CNI?

Segurament. Com a mínim hi ha una negligència clara dels serveis secrets. Perquè Es
Satty era un confident a qui visiten fins i tot
a la presó. Per tant, hi ha un error en el seu
seguiment. L’Estat ha fallat. I sembla que el
sistema judicial s’hagi alineat en l’objectiu
de tapar-ho, perquè no convé que es pugui
qüestionar el paper dels serveis secrets.
Aquestes dades que exposa poden estar
relacionades amb l’acritud amb què reacciona l’Estat davant la diligent actuació
dels Mossos per neutralitzar l’escamot?

Cal treure’s el barret per la feina que van
fer els Mossos. Policialment, però també
en l’atenció a les víctimes, autoritats i familiars estrangers, etc. Probablement això va
trepitjar ulls de poll o els va espantar la demostració que Catalunya podia funcionar
com un Estat en vigílies de l’1 d’Octubre. I

Vostès sostenen que no es pot assegurar
que Es Satty sigui mort. Per què?

Perquè no queda clar quanta gent hi havia
a la casa d’Alcanar. Houli té versions contradictòries, primer tres i després quatre, i
també sobre si l’imam hi era o no en el moment de l’explosió. Corren rumors per Ripoll i cercles islamistes que no va morir.
Les proves d’ADN no són concloents, tal
com indica l’informe que hem presentat,
realitzat per autoritats en la matèria genetista, però que no ens han acceptat. L’informe desqualifica la prova del Marroc,

BRU AGUILÓ

dar-los. L’explosió de la casa activa el pla B
de l’atropellament massiu. És evident que
algun grau de responsabilitat sobre els assassinats també el tenen els membres de la
cèl·lula que van sobreviure. I de fet aquesta
ha estat la constant en temes de terrorisme
de la mateixa Audiència Nacional. El procés, doncs, hauria de tractar també sobre
això, i de fet ens ho estan impedint, però
formalment no ens han dit que no. Ens han
deixat introduir-ho en els escrits d’acusació, però el president del tribunal diu que
aquesta part no li interessa, perquè s’alinea
amb la tesi de la fiscalia que només s’ha de
jutjar la participació en la fabricació d’explosius i el que té a veure amb la casa d’Alcanar. No s’entén que deixin exercir l’acusació particular al pare d’un nen que va
morir a la Rambla però no ens deixin parlar del que va passar allà.

Jaume Alonso-Cuevillas, en un moment de l’entrevista a ‘El Quinze’.
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Com valora l’absolució i la restitució del
major Trapero en el càrrec?

Molt bé. Nosaltres defensàvem César Puig,
exsecretari general del Departament d’Interior i, per tant, tot i que no en portava directament la defensa, és una causa que
conec molt. I cal dir que, amb els mateixos
arguments de l’Audiencia Nacional, el Suprem hauria absolt els nou condemnats.
Perquè els fets jutjats són substancialment
els mateixos. També es pot dir a l’inrevés,
que amb els arguments del Suprem l’Audiència Nacional l’hauria condemnat.
I què és el que canvia?

Doncs, per exemple, que l’Audiència Nacional ha estat més respectuosa amb el dret
de defensa que el jutge Marchena. El judici
del Suprem no va ser just. Com no ho està
sent el del 17-A a l’Audiència Nacional.
Marchena va ser autoritari però amb educació, a diferència del cas actual. Però
Marchena va prendre decisions clarament
limitatives del dret de defensa, com la negativa a mostrar vídeos als testimonis.
L’absolució del major Trapero pot incidir
sobre la sentència del Tribunal Suprem?

A la curta, no. Nosaltres ja vam criticar
l’atomització en diversos judicis de la mateixa causa perquè dificultava l’accés de les
defenses a tota la informació. Però a més
era evident que podia haver-hi sentències
contradictòries. Per això van accelerar tant
la del Suprem, pensant que al ser un tribunal superior predeterminaria la resta. No
comptaven que la sort ha volgut que a l’Au-

bre del 2017 amb la declaració d’inconstitucionalitat del TC n’hi havia prou.

“Els serveis secrets
espanyols hi tenen algun
grau de responsabilitat
i se’ls està protegint”

S’ha començat a tramitar el suplicatori de
l’expresident Carles Puigdemont, Clara
Ponsatí i Toni Comín. Quin recorregut té?

És molt interessant, perquè el primer de tot
és que el suplicatori permet fer un judici al
judici. A diferència de l’Estat espanyol, amb
suplicatoris com el de la Laura Borràs al
Congrés, que he portat jo com a diputat.

“L’atemptat segurament
no s’hauria produït
si l’Estat hagués fet
bé la seva feina”

Per què és diferent?

Perquè el Parlament europeu, que és molt
més garantista, permet que es pugui qüestionar tot. I amb independència del resultat final, que ja veurem quin és, el simple
fet que d’això se’n parli al cor d’Europa ja és
un èxit polític.

Sobre l’absolució del
major Trapero: “Caldria
deixar sense efecte la
sentència del Suprem”

Creu que s’aprovarà?

diència Nacional en el cas de Trapero i la
cúpula d’Interior toqués una composició
del tribunal amb un magistrat bon jurista,
progressista, valent i a prop de la jubilació.
Ara hi ha dues veritats judicials sobre els
mateixos fets. I quan es dona aquesta situació, cal primar la més respectuosa amb els
drets fonamentals. Això implicaria que caldria activar d’ofici mecanismes per deixar
sense efecte la sentència del Suprem per la
via de la revisió de sentència o del Constitucional. No hi tenim cap confiança, en
això. Però a Europa sí que tindran en
compte que davant de dues sentències del
mateix Estat cal aplicar la més favorable
als drets fonamentals, a més de tenir en
compte que el dret penal ha de ser sempre
l’últim recurs, i respecte als fets de l’octu-

Pot ser que s’aprovi, perquè al final és una
votació en què els grups tenen les composicions que tenen. Però no serà la golejada
que l’Estat espanyol pretén. Dins del grup
socialista europeu hi haurà desercions políticament significatives.
I si s’aprova, què passa?

S’obre un escenari inèdit fins avui, que és
poder qüestionar el suplicatori per motius
estrictament jurídics davant del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg. I podrem posar sobre la taula no arguments polítics, però sí jurídics, com el fet
que el Suprem no és el tribunal competent.
Poden ser qüestions formals, però alhora
suposen un indici més que hi ha una persecució política. Un fet que evidencia que
Puigdemont, Ponsatí i Comín siguin eurodiputats malgrat el rebuig de la Junta Electoral Central i en canvi no ho sigui Oriol
Junqueras perquè no l’han deixat anar a
Brussel·les. I, en última instància, la causa
tornaria al mateix tribunal belga que ja ha
tractat l’euroordre tres cops i que ja ha des
estimat l’entrega de Lluís Puig.
Creu que la reforma del delicte de sedició
que s’està plantejant solucionarà el
problema?
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això explica l’acarnissament amb el major
Josep Lluís Trapero.

La sedició, amb independència del Procés,
s’ha de reformar, perquè és un tipus xiclet
que es pot aplicar a manifestacions o intents d’evitar desnonaments seguint la
doctrina del Suprem. Per mi s’ha de suprimir. La proposta que fa Jaume Asens, perquè m’imagino que ja sap que al PSOE la
supressió li costaria d’acceptar, planteja
mantenir-lo però clarificant els requisits
d’un ús de la violència suficient i amb penalitats inferiors al delicte d’atemptat contra l’autoritat. Però també s’hauria de suprimir la malversació sense apropiació que
s’incorpora el 2015, ja pensant en el Procés, en l’últim any de la majoria absoluta

del PP. Abans només es contemplava la
malversació per apropiació, és a dir corrupció. Quedar-te o repartir diners públics
que administres. Després hi incorporen la
malversació per administració deslleial, un
tipus indefinit que ningú sap què és exactament. I a més, per perseguir destinació de
diners públics per a finalitats inadequades
ja hi ha el Tribunal de Comptes, que és
prou actiu. A les euroordres van intentar
fer la trampa d’equiparar aquest delicte de
malversació per administració deslleial a
corrupció, quan no ho és, per intentar l’activació automàtica de l’entrega.
Els indults són una via de solució?

Els indults són viables i, en contra del que
alguns apunten, no requereix ni petició de
l’interessat, ni penediment, ni petició de
perdó. Una altra cosa és que durant la tramitació es demana un informe al tribunal
sentenciador, que, entre altres coses, la llei
diu que prendrà en consideració el grau de
penediment del condemnat. Però no és un
requisit. I només vincula l’Executiu en cas
d’indult total, però els indults poden ser
parcials i aquests es poden aprovar en contra del criteri del tribunal sentenciador.
L’amnistia és jurídicament possible?

És perfectament possible. El que impedeix
la Constitució espanyola són els indults generals. Perquè els indults els dona el Govern
espanyol. Això vol dir que l’Executiu no pot
suplantar el Congrés i no pot donar un indult general. Els indults generals s’anomenen amnistia i els ha d’aprovar el poder legislatiu. Però no hi ha cap obstacle per
fer-ho. La solució és l’amnistia, perquè no
podem pensar només en els nou condemnats, sinó en tots els prop de 3.000 encausats. I perquè això és un conflicte polític i
s’ha de solucionar políticament. I al PSOE,
incomprensiblement, li falta valentia. Tenen por del soroll de la dreta i no s’adonen
que, facin el que facin, la dreta no s’aturarà.
I en canvi Pedro Sánchez podria tenir la
possibilitat de passar a la història com el
president que va solucionar el conflicte amb
Catalunya. I no es pot governar l’Estat contra Catalunya.

“Amb independència del
Procés, la sedició s’ha de
reformar. Cal suprimir-la
del Codi Penal”
“L’amnistia és
perfectament possible,
però al PSOE li falta
valentia”
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Tribuna

La prefectura de la Via Laietana,
un espai de memòria històrica
Jordi
Muñoz
Professor de
ciència política
a la Universitat
de Barcelona

P

assejant pel centre de
Barcelona podem trobar, encara, el que fou
el principal centre de
tortura de la policia
franquista: la prefectura de la Via Laietana.
Per allà hi van passar milers de persones detingudes i, moltes d’elles, van
ser brutalment torturades als calabossos i les sales d’interrogatoris
d’aquell edifici. De testimonis i relats
en tenim molts. Però l’edifici segueix
allà, ocupat per la policia, recordant-nos cada dia quina és la vertadera naturalesa de la transició.

El dibuix de l’Eneko

L’edifici de la Via Laietana té una
gran rellevància històrica. Però sobretot, simbòlica. De tortures se’n van
practicar en altres llocs, però no n’hi
ha cap que hagi adquirit la rellevància
i referencialitat de la Via Laietana. El
nostre no és un cas únic: en molts altres països de passat autoritari hi sol
haver centres de tortures que, per diverses raons, esdevenen símbols de la
repressió i la resistència. És el cas, per
exemple, de l’Escuela Superior de
Mecánica de la Armada (ESMA) a
l’Argentina; La Casona a Montevideo,
o Villa Grimaldi a Xile, entre altres.
En tots aquests casos, els antics centres de tortures han estat designats
com a espais de memòria per lleis especials i s’han reconvertit en museus
i centres de difusió de les tortures i assassinats de les dictadures.
En canvi, a casa nostra, això encara no ha passat. I s’ha demanat
molts cops. L’any 2017 es va aprovar
una resolució al Congrés dels Diputats per convertir la prefectura en un

museu. També l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i les entitats
memorialístiques i de la societat civil
han impulsat campanyes i manifestos
per reclamar-ho. Aquesta setmana
Òmnium ho recorda amb un documental que es pot veure online. Però
el Govern espanyol, tant en temps del
PP com ara que hi mana el PSOE, no
ha mogut ni un dit per donar compliment a aquesta demanda. Una demanda que, diria, és gairebé una obligació moral d’higiene democràtica.
De fet, no és només que l’edifici no
hagi estat designat i convertit en un
espai de memòria, sinó que ni tan
sols n’han canviat els usos. Segueix
sent, inexplicablement, la seu de la
Policia Nacional espanyola a Barcelona. I segueixen portant-hi detinguts. De fet, no cal anar gaire enrere:
ara fa un any que alguns dels detinguts per les protestes contra la sentència del judici de l’1 d’octubre van
acabar allà i van denunciar maltractaments. A més a més, arran d’aquelles protestes, l’edifici s’ha convertit
gairebé en un espai d’orgull per a la
dreta espanyolista. I no és estrany
veure banderes espanyoles penjades
als fanals del davant. Cal recordar
que el tímid intent de l’Ajuntament
de Barcelona de posar-hi una placa va
despertar reaccions irades d’alguns
grups polítics, i de sindicats policials.
El Consistori ha rebut pressions de
tota mena per retirar la placa, i de fet
la placa ha estat cremada i pintada en
múltiples ocasions.
Aquesta al·lèrgia a la memòria, i la
continuïtat institucional i d’usos de
l’edifici de la Via Laietana són mostres
importants dels dèficits de la transició
espanyola, i per extensió, dels dèficits
de qualitat de la democràcia espanyola. Després d’uns anys en què les
polítiques de memòria històrica han
prioritzat la memòria de la guerra i la
immediata postguerra, és hora de donar un impuls important també a la
memòria del tardofranquisme, com ja
comença a fer la Generalitat.
És molt important obrir foses i recuperar les despulles de les víctimes
oblidades de la guerra i la post-

“En aquests
moments, l’única
manera civilitzada
d’afrontar la qüestió
és convertir l’edifici
de la Via Laietana en
un espai de memòria
i de recerca i en arxiu
sistemàtic de tot el
que va passar allà”
guerra. I és imprescindible retirar
monuments com el de Tortosa. Cal
reconèixer els esforços que realitzen
i han realitzat les nostres institucions
en aquesta línia, amb un paper molt
destacat del conseller avui empresonat Raül Romeva. Però ara no haurien de passar 20 anys més per fer
avenços significatius també en la memòria del tardofranquisme. Si no, farem tard, com ja es va fer tard amb la
retirada de medalles a Billy el Niño,
per exemple.
Cal repetir molts cops que, en contra de la imatge edulcorada que se
n’ha volgut vendre, la repressió política, les tortures i les execucions es
van allargar durant tot el franquisme.
La reconciliació basada en l’amnèsia
s’ha demostrat falsa i superficial. Perquè només pot haver-hi una democràcia sana a partir de la justícia, i sobretot de la memòria i l’assumpció de la
veritat per part de les institucions.
En aquests moments, l’única manera civilitzada d’afrontar la qüestió
és convertir l’edifici de la Via Laietana
en un espai de memòria i de recerca i
arxiu sistemàtic de tot el que va passar allà. Si encara no s’ha fet és, evidentment, per les continuïtats institucionals, biogràfiques i ideològiques
que hi ha entre la policia nacional
franquista i la policia nacional de la
democràcia. I per les inseguretats de
l’Estat i els seus defensors a Catalunya. Potser creuen que la memòria
del seu passat n’afeblirà la imatge i la
legitimitat. Per això ho intenten tapar
amb banderes ben grosses.
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Les claus de la setmana

8milions
Última hora

La vacuna d’Oxford,
adient per la gent gran
Redacció
BARCELONA
La vacuna d'Oxford-AstraZeneca
és segura i efectiva en persones
més grans 60 anys sanes, segons
els resultats preliminars d'un estudi
publicat a la revista The Lancet. Un
grup de científics ha analitzat la
reacció i la protecció de la vacuna
a partir d'una mostra de 560
participants en els assajos clínics
en fase 2, és a dir, efectuats amb
persones sanes. Els investigadors han
conclòs que la vacuna és "segura"
i que genera immunitat en tots els
grups d'edat. A més, asseguren que
els de més de 60 anys toleren millor
la vacuna que els adults joves.

d’euros

Són els diners que Joan Carles I
hauria gastat en despeses de vols
privats a Nord-amèrica, el Pròxim
Orient i el Carib entre el 2009 i el
2018 pagats des d’un compte suís.

El més popular a Twitter
Sergi Delgado Molina @sergidelgado76 17 de nov.
El que ha passat avui és una falta de respecte total a:
- Tècnics i la feina que fem des de fa mesos amb la
#covid19 #coronavirus
- Ciutadans que mereixen tenir certeses i no rumors
- Activitats econòmiques afectades per aquesta
enorme crisi
- Institucions que ens representen

97

575

1,8 m

NUET @NUET 16 de nov.
Los anúncios de % de eficacia de algunas vacunas
contra el #COVID19 tienen mas que ver con la
cotización bursátil de las acciones que con la ciencia
y aún menos con el interés general sanitario, mucho
con el lucro.
La empresa Moderna
anuncia que su vacuna
contra la covid tiene cas...
elpais.com

2

La imatge

Els titulars

4

5
FOTÒGRAFA: CAROLA LÓPEZ (ACN)

RESTITUCIÓ DEL MAJOR DELS MOSSOS

“Trapero es
reincorpora: ‘En els
fets del 2017, tots
ho podíem haver fet
millor, jo el primer’”
Divendres, 13 de novembre

ACN

La xifra

MIGRACIONS I DRETS HUMANS

“L’arribada de pasteres a les
costes de les Canàries amb
centenars de migrants desborden
els serveis d’acollida”
Dissabte, 14 de novembre

LES MESURES CONTRA LA PANDÈMIA

“La velocitat de contagi
es continua frenant i arriba
a l’objectiu establert pel
Govern del 0,8”
Diumenge, 15 de novembre

REESTRUCTURACIONS EN EL SECTOR BANCARI

“El BBVA i el Banc Sabadell
reprenen les negociacions
sobre la seva fusió”
Dilluns, 16 de novembre

LA REOBERTURA EN LA SEGONA ONADA

“Restauració al 30% i esport
a l’aire lliure i cultura al 50%,
primera fase en un esborrany
del pla de desescalada filtrat”
Dimarts, 17 de novembre

PUGNA INTERNA ENTRE JXCAT I ERC A L’EXECUTIU

Un carril bici al neuràlgic carrer Aragó de Barcelona
Barcelona ha començat les obres del nou carril bici del carrer Aragó, que travessarà l’Eixample. Serà
unidireccional en sentit Llobregat, es farà entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Tarragona, i tindrà 4,8 km.

“La tensió entre
els socis del Govern
creix i Aragonès
abandona la reunió
de la covid-19 per
les filtracions
sobre el pla
de desescalada”
Dimecres, 18 de novembre

ACN
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Actualitat Abusos de poder

Juicios por
violencia
machista
que se vuelven
contra ellas

EL

CO

DO

LA

R-AC
N

Juristas especializadas
alertan del aumento
de denuncias de hombres
acusados por violencia
machista. Advierten de las
graves consecuencias en
cuanto a la desafección
institucional de las mujeres
en los tribunales

IQ
M

U

Juristas especializadas advierten
de la desafección de las mujeres
en los tribunales. En la foto,
una sesión en los juzgados
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.

Maria Rubio
BARCELONA

L

as denuncias contra la violencia machista no han dejado de aumentar desde
2013 en Catalunya. El pico,
con 6.015, se registró el año
pasado, aunque la pandemia, durante la cual muchas mujeres se han visto obligadas a encerrarse en casa con su agresor, ha roto este
ascenso abruptamente, según datos del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). La ola de denuncias tiene su réplica reaccionaria en la esfera política vía
Vox y también en el ámbito judicial. Juristas especializadas en violencia de género
han alertado del crecimiento de las contradenuncias hacia mujeres que habían denunciado violencia machista. Lamentan
que este fenómeno vaya acompañado de
declaraciones en esta línea por parte de
personalidades mediáticas, como así lo hicieron los exdiputados Quim Arrufat
(CUP) y Eduard Pujol (JxCat), quienes
después de ser acusados por agresión sexual anunciaron que acudirían a los tribunales para defender su honor.
“El honor es algo que toca muy de cerca
a los hombres”, ironiza la abogada Sònia
Ricondo, del colectivo Dones Juristes. Ricondo advierte que la contradenuncia de
ellos se está convirtiendo en una práctica
habitual: “Cuando el hombre declara en
un juicio por violencia machista afirma que
a él la mujer también le ha empujado o le
ha pegado”. Con ello, se desvía la denuncia

hacia la mujer: “Lo que vendría a ser un delito por violencia acaba equiparándose a
una riña”, comenta.
Las consecuencias de esto, según la abogada, se traducen en la minimización de las
penas hacia el agresor, e incluso en la condena de la mujer: “Cuando no se requiere
una investigación muy amplia, muchas veces se va a juicio rápido. Y, si hay contradenuncias, no hay mucho tiempo para practicar prueba. La mujer se encuentra que
había pedido auxilio judicial y sale imputada por un delito”. Ricondo expone cómo
se están utilizando herramientas pensadas
para proteger a las mujeres en su contra, y
señala que tener antecedentes puede suponer graves problemas, por ejemplo, para las
mujeres que no tienen residencia legal en el
país. Añade que, en el caso de las más vulnerables, a veces se encuentran con aboga-

Sònia Ricondo: “La
mujer, que había pedido
auxilio judicial, sale
imputada por un delito”
Marisa Fernández: “Ha
empezado la carrera
de a ver quién llega
antes a comisaría”
Alba Alfageme: “Se
trata de un contraataque
apelando al mito de
la mujer que engaña”
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Júlia Humet: “Arrufat
y Pujol alimentan los
estereotipos de las
denuncias falsas”

Uno de los carteles de la manifestación organizada por Novembre
Feminista por el centro de Barcelona, el 25 de noviembre de 2018.

PERE FRANCESCH-ACN

Ricondo: “Denunciar
por calumnias es una
estrategia con poco
recorrido jurídico”

dos de oficio sin formación en género que
pactan con la defensa de su agresor: “Sin
desmerecer el turno de oficio, te encuentras que pactan después de la primera declaración la conformidad. Es decir, el reconocimiento de los hechos para evitar el
juicio”, algo que se hace sin tener en cuenta
la situación emocional de la mujer o sus conocimientos jurídicos sobre las consecuencias. La abogada afirma que incluso se ha
encontrado con casos que se pactaba a sus
espaldas, en los pasillos: “Ellas se lo encontraban en la misma sesión”.
Marisa Fernández, otra abogada decana en la aplicación de la perspectiva de
género en los tribunales, cree que el problema radica en el sistema judicial en sí:
“Cuando crearon los juzgados de violencia
sobre las mujeres no aceptaban denuncias
de hombres, lo cual era lógico, porque no

son juzgados de violencia familiar. Pero
cuando esto empezó a ocurrir también empezó la carrera de a ver quién llega antes a
comisaría, que lógicamente es el agresor”.
La otra modalidad de contradenuncia
en auge es la de injurias y calumnias, algo
más reciente según Ricondo, que se da sobre todo antes de que la mujer llegue a denunciar: “Pasa cuando ella ha tomado una
vía interna mediante un grupo de apoyo,
una acción en su ambiente, una denuncia
pública... Entonces son denunciadas por calumnias”. La abogada lamenta que, en estos
casos, la mujer se ve obligada a judicializar
su caso aunque ella no quisiera. A pesar de
ello, la letrada afirma que las denuncias por
calumnias tienen muy poco recorrido jurídico: “Es una estrategia bastante pésima”.
Donde sí tiene incidencia es en el entorno de la mujer, que se encuentra con
que el cuestionamiento ya habitual aumenta de nivel: “Se trata de una muestra
más de poder. El agresor criminaliza a la
mujer, a su grupo de apoyo, a las personas
que la acompañan o al colectivo que lo ha
visibilizado”. Coincide Alba Alfageme, psicóloga especializada en violencia machista: “No se trata de una defensa, se trata
de un contraataque apelando al mito de la
mujer que engaña, que miente”. Por ello,
estas profesionales mencionan los casos de
los exdiputados Arrufat y Pujol, de quienes
lamentan que hayan publicado vídeos advirtiendo de que acudirían a los tribunales
después de haber sido señalados por acoso
sexual y, en el caso de Arrufat, por violación: “Esos vídeos alimentan los estereotipos de las denuncias falsas. Alimentan el
relato de que, si eres una buena persona
con muchos amigos, no puede ser que seas
un agresor”, alerta la abogada de Nèmesi
Advocades Júlia Humet.
El fenómeno de las contradenuncias,
según Alfageme, no hace más que alimentar la desafección judicial que tienen las
mujeres en cuanto a protección y repara-

ción ante la violencia machista: “Saben que
si van a los tribunales tendrán que pagar un
precio muy elevado sin necesariamente tener el hecho traumático bien integrado. Vivirán culpa, vergüenza, estigma. Las psicólogas sabemos que pasar por un proceso
judicial genera un retroceso en el proceso
personal”. También pone en cuestión que
el proceso judicial consiga reparar nada de
lo ocurrido: “Conozco casos de años de explotación sexual y trata con sentencia en
los que se repara el hecho con una compensación económica de 12.000 euros”.

Reforzar conceptos arcaicos
El porqué de esta actitud judicial por parte
de los hombres lo explicaba Miren Ortubay, doctora en Derecho Penal que estudió
el fenómeno de las contradenuncias en
2015 en el País Vasco: “Frente al avance
que ha supuesto al visibilización de la violencia sexista como una grave vulneración
de la dignidad y la libertad de las mujeres,
se está dando una reacción que conlleva un
afloramiento de antiguos mitos sobre la
mujer –mentirosa, manipuladora..., pero
también necesitada de protección, siempre
que se muestre dócil y sumisa–”, escribía.
“La consideración de que cualquier comportamiento agresivo puede ser merecedor de sanción penal perjudica a las mujeres”, decía, ya que “el umbral de esa
agresividad es mucho más bajo para ellas”:
“Cualquier transgresión de los mandatos
de género se percibe como un comportamiento desviado”. “No podemos olvidar
que estamos hablando de un tema de poder. Las denuncias por agresiones tocan
una estructura de poder. Y la estrategia común de los privilegiados es reforzar conceptos muy arcaicos”, concluye Alfageme.

Convocatorias
del 25-N
El 25-N es el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

CADENA FEMINISTA

25 de noviembre. 12 h
Barcelona. También se celebrará
en Arenys de Munt y Santa Perpètua
de Mogoda

MANIFESTACIÓN
NOCTURNA NO MIXTA
La hora todavía está por determinar
por cuestiones relacionadas con
las medidas sanitarias
Barcelona, en un lugar también
por determinar por cuestiones
relacionadas con las medidas
sanitarias

LAS REPRESALIADAS
DEL 8-M, A JUICIO

25 de noviembre. Se juzga a las
represaliadas del comité de huelga
del 8-M del barrio de Vallcarca por su
participación en la protesta de 2019
Barcelona

MARCHA DE
ANTORCHAS

24 de noviembre. 19 h
Repartidas por el territorio

MIQUEL CODOLAR-ACN

Miren Ortubay: “Es
una reacción frente
a la visibilización
de la violencia sexista”

Una pancarta reivindicativa durante la última manifestación del 8-M en Barcelona.
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Les centrals Indrets amb vida

La Flor de Maig, 130 anys
de suport mutu al Poblenou
L’antiga cooperativa va
néixer per ajudar els obrers,
el franquisme la va liquidar
i els veïns han hagut de
lluitar dues vegades per
preservar l’edifici. Ara
ajuda a pal·liar la crisi
desfermada per la covid

Jordi Bes
BARCELONA

JOANNA CHICHELNITZKY

L

a Flor de Maig va néixer fa
130 anys i va arribar a ser
tot un referent del moviment cooperatiu català. Un
grup de 16 obrers, molts
d’ells boters, la van fundar
el 10 de novembre del 1890
al barri del Poblenou, a Sant Martí de Provençals –llavors encara vila independent
de Barcelona–, com a espai de suport
mutu. Va arribar a tenir set sucursals i una
granja a Cerdanyola del Vallès per assortir-se de carn i verdures, però al voltant del
1950 va ser liquidada pel franquisme. En
temps moderns els veïns han hagut de reivindicar dues vegades el que n’havia quedat per a ús ciutadà. Es tracta de l’històric
edifici del número 195 del carrer del Doctor Trueta, on ara es testimonia que la necessitat d’ajuda mútua no ha cessat amb els
anys. La crisi sanitària del coronavirus comença a mostrar-se també com una crisi
social, així que en aquests moments se centren els esforços a ajudar qui té dificultats
per menjar i amb l’habitatge, perquè ningú
quedi enrere per la pandèmia.
Els 16 obrers que van fundar La Flor de
Maig hi van posar 25 pessetes cadascun i,
en només sis anys, es va traslladar a l’imponent edifici que segueix dempeus amb els
seus sostres alts, una llarga barana al balcó
i un terra de mosaic hidràulic original. Joan
Maria Soler, que és membre de l’Associació
de Veïns i Veïnes del Poblenou, considera
que amb l’edifici s’evidencia “la força que
va tenir la classe treballadora del barri”, la

La façana de La Flor de Maig, al número 195 del carrer del Doctor Trueta, al barri del Poblenou de Barcelona.

La Flor de Maig la van
fundar 16 obrers que hi
van posar 25 pessetes
cadascun
El 2012 l’Ajuntament va
tancar l’activitat cultural,
però va acabar comprant
part de l’edifici

qual va arribar a formar “la cooperativa
més important de Catalunya”, afegeix l’activista Úrsula Soler. Tot, però, va quedar
truncat després de la Guerra Civil. “Els
obrers es van quedar sense res”, rememora
ella. El franquisme va requisar la cooperativa, la va fer dissoldre i des de llavors va tenir diferents usos –drapaire, escola professional del Sindicat Vertical franquista,
institut de secundària...–, fins que va anar
a parar a mans de la família Aguilar. La manera com els Aguilar van aconseguir la propietat no s’ha aclarit mai del tot.

Amb la transició, l’edifici va tornar a ser
per al barri. Entre els que el van reivindicar
ja hi havia Joan Maria Soler, que recorda
que “el 1978 l’Ajuntament va accedir a donar l’equipament als veïns”. Aquells “van
ser anys de molta efervescència”, ressalta,
si bé La Flor de Maig ja no va tornar a ser
cooperativa. “Per desgràcia, en aquest
país, les tradicions, la Guerra Civil les va
matar”, lamenta. Es va recuperar com a
ateneu cultural on es feien xerrades, hi havia biblioteca –a la vella cooperativa, era el
primer que s’havia posat– i s’hi reunien col·
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Una tercera vida
L’abril del 2015 La Flor de Maig va tornar a
ser formalment del barri, i el Consistori va
fer un contracte a l’associació que l’utilitza
per sis anys. Toca renovar-lo l’abril vinent.
Aquest temps no ha estat lliure d’entrebancs. El 2016 els bombers van aconsellar
tancar l’edifici per risc d’esfondrament.
“L’Ajuntament havia pagat 40 anys un lloguer, però ningú havia mantingut res”, retreu Albert Mallol, però el Consistori el va
acabar rehabilitant. Úrsula Soler va témer
que potser “molta gent es cansaria” per haver d’estar a fora un parell d’anys durant
les obres, però el 2018 a La Flor de Maig hi
van tornar el col·lectiu Ens Plantem i activitats com ara la biblioteca, recitals de música, teatre, presentació de llibres, xerrades, ludoteca, euskera per a nens, dues
cooperatives de consum –Unió i Estèvia–,
afrogim, ioga, la coral...
En aquesta darrera etapa s’hi ha apuntat
Maribel Segoviano, que ofereix sessions
d’improvisació musical lliure. Consisteix a
expressar-se i comunicar-se amb la resta a
través de la música sense patrons. Ella considera que La Flor de Maig “dona l’esperança que es pot fer alguna cosa per al futur”

Quan l’Ajuntament
va ‘perdre els papers’
Els veïns van recollir tot de
documentació per declarar La
Flor de Maig bé cultural d’interès
local (BCIL). D’aquesta manera
s’hauria protegit, sobretot perquè
aquesta figura “permet donar
coherència a l’activitat en relació
amb l’origen de l’edifici”, diu
l’activista veïnal Joan Maria Soler.
El procés el van iniciar el 2014, el
Govern municipal va canviar el
2015 –de Xavier Trias va passar a
Ada Colau (BComú)–, però mai van
rebre resposta de ningú. “L’Ajuntament va perdre la documentació.
Com pot ser!”, etziba Soler.

–Joan Maria Soler recalca que “el nexe
d’unió és la voluntat transformadora”–, si
bé els seus tallers ara estan en pausa perquè
això d’improvisar no encaixa gaire amb haver de mantenir la distància i la desinfecció.
Amb l’agreujament de la pandèmia, la majoria d’activitats han quedat aturades de
nou, a excepció d’allò que és irrenunciable.
Ens Plantem està en plena activitat. Va
néixer el 2015 per denunciar la massificació turística i ara està focalitzat a donar
resposta a les dificultats per mantenir l’habitatge. “Hi ha una pila de gent que no pot
pagar el lloguer”, remarca Rosana Gallego.
Cada setmana acudeixen a una mitja dotzena de desnonaments per aturar-los. A tot
Barcelona es calcula que se n’estan programant entre 50 i 80 setmanals, malgrat la
pandèmia, i a banda n’hi ha “molts de silenciosos”, afegeix Gallego.
A La Flor de Maig també s’ha creat una
xarxa d’aliments amb la Casa Àfrica, que ja
dona suport a unes 150 famílies. “Vam començar durant el confinament, quan vam
saber que hi havia gent del barri que no en
tenia prou ni per menjar, i que ja és molt
vulnerable per si mateixa”, explica l’activista Carlota Falgueras, que assegura que
la societat civil s’ha hagut d’organitzar perquè “l’Administració no fa prou”.
Més enllà que tenen l’espai cedit per
l’Ajuntament, a La Flor de Maig no es reben
subvencions perquè volen ser autònoms i
s’autogestionen, si bé Joan Maria Soler no
amaga la preocupació pel moment. “Les
necessitats són tan immenses... i per això es
potencien més els recursos de suport mutu
davant la misèria que ve”, ressalta, si bé
aquí no es busca actuar per beneficència,
sinó empoderar. Per això es promou que “la
gent que ve a buscar menjar s’impliqui” en
la iniciativa. A La Flor temen per l’impacte
que tindrà el coronavirus a l’espai, però
confien que tornarà a resistir. “El barri respondrà”, diu Albert Mallol. Dècades d’haver-se sobreposat a múltiples vicissituds els
avalen per dir-ho amb convenciment.
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lectius diversos –com els de joves, ecologistes o esportistes–, però amb els anys alguns
grups se’l van fer més seu. “Es va anar degradant i es va tancar”, recorda l’activista.
Fa gairebé una dècada que es va produir un canvi de govern històric a l’Ajuntament, quan el PSC, amb Jordi Hereu d’alcalde, va perdre les eleccions i Xavier Trias
(CiU) va sortir guanyador. Els convergents
van optar per tancar La Flor de Maig, adduint que el preu del lloguer era massa car.
El Consistori l’havia estat sufragant des
que els veïns hi havien tornat durant la
transició, sense preocupar-se gaire de què
es feia a l’edifici ni del seu estat de conservació, però el lloguer havia passat de valer
25.000 pessetes a finals dels anys setanta a
4.163 euros –unes 690.000 pessetes– el
2012, quan l’Ajuntament en va ordenar
tancar-lo. Es va executar l’1 de juny, i el 20
d’octubre els veïns van okupar l’edifici.
El tancament havia remogut consciències. “El jovent del barri va descobrir què
era La Flor de Maig”, relata Albert Mallol,
del col·lectiu Ens Plantem, un dels que utilitzen l’edifici. De rerefons els movia que
els beneficis del desenvolupament urbanístic del 22@ ja es posaven en qüestió.
“Això què serà? Un solar i algú hi farà un
hotel o un edifici d’oficines de 10 plantes?”,
diu Mallol que es preguntaven llavors sobre La Flor de Maig. El jovent va fer-se
també seva la idea que aquell era “un espai
històric que no es podia perdre”, i així va
ser com es va reivindicar de manera intergeneracional. L’Ajuntament va acabar
comprant-ne el primer pis i l’entrada per
un milió d’euros. “Ho va fer per evitar problemes”, subratlla Joan Maria Soler.

UN TOMB PER L’ATENEU EN TEMPS DE COVID
A dalt, Carlota Falgueras prepara els lots que entrega la xarxa d’aliments els dissabtes. Al mig, els activistes Albert Mallol, Úrsula Soler i Joan Maria Soler durant la visita
que hi va fer ‘El Quinze’. A baix, un grup de dones del col·lectiu Ens Plantem –al fons,
amb samarreta lila, Rosana Gallego–, que busca solucions per garantir l’habitatge.
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Actualitat Sanidad

La pandemia también
impacta en la salud sexual
El cierre temporal de un
programa de detección
precoz de ETS en
Barcelona y las barreras
de acceso a la salud sexual
para colectivos vulnerables
hacen temer un aumento
de estas infecciones

Víctor Yustres
BARCELONA

ACN
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a lucha desde el mes de
marzo contra la covid ha requerido una dedicación extra de hospitales y personal
sanitario, que han reordenado servicios y han reducido o pausado algunas actividades consideradas menos urgentes para
concentrar esfuerzos en el abordaje de las
personas afectadas por la pandemia. Este
esfuerzo sanitario mundial para contener
el coronavirus tiene también un impacto en
la detección, abordaje y seguimiento de
otras enfermedades, que han quedado en
un segundo plano. Es el caso de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
El último estudio anual de vigilancia
epidemiológica de Catalunya apuntaba a
un crecimiento alarmante de las ETS, excepto del VIH –entre 2014 i 2018 aumentaron los casos notificados de sífilis, gonorrea,
clamidia y linfogranuloma en casi un
200%–. Pese a esta tendencia, las cifras oficiales desde el período de confinamiento a
mediados de marzo de 2020 hasta la actualidad marcan un sorprendente descenso. En
Catalunya, según datos del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las Infecciones
de Transmisión Sexual y Sida de Catalunya
(Ceeiscat), se notificaron un 66% menos de
enfermedades de transmisión sexual entre
el 13 de marzo hasta el 31 de octubre respecto al mismo período del año anterior,
mientras que en la capital catalana, según
datos de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), se observa desde marzo en-

Una enfermera del Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles de Vall d’Hebron, en una imagen de archivo.

En Catalunya, se registró
un 66% menos de ETS
entre marzo y octubre,
según datos del Ceeiscat
La vida social limitada
contribuiría a ello, así
como la falta de vigilancia
activa, según la ASPB

tre un 30% y un 70% menos de casos notificados. La bajada, según fuentes de la ASPB,
se puede explicar “por las cuarentenas y la
disminución de relaciones entre las personas”, pero también por otros factores, como
“el incremento de diagnósticos y tratamientos sindrómicos, el retraso en la notificación
de casos o la falta de vigilancia activa”.
Según explica Jordi Baroja, director del
Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats de
la Associació de Drets Sexuals i Reproductius (CJAS), otro de los factores que puede
explicar parte de esta disminución de casos

es que “mucha gente está posponiendo o
aplazando hacerse pruebas de detección
de ETS porque el acceso a la atención primaria, en muchos casos, y más ahora, es
muy complicado, y porque saben que hay
servicios de salud sexual que no están disponibles y prefieren no acudir al hospital”.
El 26 de octubre, el Centro de Salud Internacional y Enfermedades Transmisibles
Drassanes-Vall d’Hebron, un centro referente en Catalunya especializado en enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y salud comunitaria, cerraba sus puertas

Las pruebas rápidas de VIH permiten empezar rápido el tratamiento si hace falta.

El centro de Drassanes
cierra temporalmente
y el servicio se traslada
a Vall d’Hebron
Jordi Baroja (CJAS):
“Una detección precoz
de las ETS corta la
cadena de transmisión”
El reto es luchar contra
la covid sin desatender
a otras enfermedades,
dicen fuentes de la ASPB
en el barrio del Raval de Barcelona hasta
nuevo aviso y trasladaba a sus cerca de cincuenta profesionales y la mayoría de sus
servicios al Hospital Vall d’Hebron, del que
depende. Según las últimas cifras disponibles, el centro realizó 78.000 atenciones en
2018, de las cuales 21.000 fueron sobre posibles enfermedades de transmisión sexual,
casi 60 diarias. Este centro público también
proporciona la PreP (profilaxis preexposición), la pastilla antiretroviral para prevenir el riesgo de infección por VIH.
“El traslado era necesario desde el
punto de vista estratégico y organizativo:
en el centro de Drassanes hay infectólogos,
epidemiólogos y neumólogos que son capital fundamental para luchar en primera línea contra el virus”, explica el doctor Antonio Román, director asistencial del Hospital
Vall d’Hebron, que apunta que los profesionales del centro siguen prestando los servi-

cios que realizaban y, además, se les ha aumentado el trabajo relacionado con la
covid. “Hemos cambiado a nueve paradas
de metro la localización, pero los servicios
se mantienen”, asegura el doctor Román,
que pide paciencia y asegura que, “si se
vuelve a las cifras de julio de la pandemia,
el centro de Drassanes podrá reabrir”.
Lo que sí está parado desde el primer
confinamiento es el servicio de Drassanes
Express, un programa iniciado en 2017 que
permitía que personas con prácticas sexuales de riesgo, aún sin tener ningún síntoma,
pudieran hacerse pruebas rápidas de VIH,
sífilis, hepatitis B y C, gonorrea y clamidia,
conocer el resultado en unas horas y, en
caso de ser positivos, iniciar inmediatamente el tratamiento. El motivo del cierre,
según explica el director del Hospital Vall
d’Hebron, es que “se trata de un servicio
anónimo en una época en que buscamos la
trazabilidad para luchar contra el virus,
por lo que no es posible mantenerlo”.
Las entidades que trabajan para garantizar la salud sexual y reproductiva en el
ámbito comunitario se han mostrado preocupadas y críticas con el cierre del programa Drassanes Express y del Centro y el
traslado del servicio. “Entendemos que la
covid-19 es un tema de salud mayúsculo,
pero no podemos dejar de lado el abordaje
de las enfermedades de transmisión sexual, porque en realidad estamos tirando
la pelota hacia adelante”, explica Jordi Baroja. “Una detección precoz de las ETS, en
fase asintomática o en primeras fases de la
infección, es muy importante porque cortamos la cadena de transmisión y porque,
si no se trata a tiempo, la persona tiene
más posibilidades de desarrollar problemas de salud importantes”, añade.
Quim Roqueta, presidente de la asociación Gais Positius, cree que el traslado a

Vall d’Hebron hace que se pierda el perfil
comunitario del servicio. “En el Raval hay
mucha población vulnerable, como trabajadoras del sexo o personas sin hogar, que
necesitan una atención rápida y cercana
que se ofrecía en este centro”, explica Roqueta, que añade que el cierre del centro
en Drassanes va en contra de las recomendaciones que hace Onusida de mantener
los servicios disponibles para las personas
que viven con el VIH o que corren el riesgo
de contraerlo en época de covid-19 y para
colectivos más vulnerables. Roqueta denuncia también que la lista de espera de
acceso a la PreP se va alargando cada vez
más. Al mismo tiempo, reconoce también
el esfuerzo que se ha hecho en estos meses
desde los centros de atención primaria
para atender también casos relacionados
con la detección y tratamiento de las ETS.
Fuentes de la Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB) apuntan que “las acciones de prevención, vigilancia activa y
detección precoz en personas asintomáticas son clave para la prevención y el control de las ETS, sobre todo en colectivos
vulnerables”, y consideran “preocupante”
que la unidad de infecciones de Drassanes
esté cerrada y han pedido “repetidamente
y por diferentes vías su apertura inmediata
al Departament de Salut”. Las mismas
fuentes afirman que “hay que disponer de
recursos contra la covid-19, pero también
el reto está en hacerlo compatible con la
atención a otras enfermedades”.

Barreras previas
Las entidades comunitarias como el Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius
apuntan que, ya antes de la covid-19, existían barreras para el acceso de algunas personas a la salud sexual y reproductiva, debido especialmente a las desigualdades
socioeconómicas, que la pandemia no ha
hecho más que ampliar. “Hay muchos
ejemplos: la falta de acceso a métodos an-

Diez años de
aumento disparado
A excepción del VIH, las enfermedades de transmisión sexual están
disparadas en Catalunya en los
últimos diez años. Según datos
del Ceeiscat, la tasa global de
sífilis se ha incrementado pasando de cinco casos por cada
100.000 habitantes en 2009 a
23,8 casos en 2018. En el caso de
la gonorrea, el aumento es de 5,6
por cada 100.000 habitantes en
2009 a 60,5 casos en 2018. La
clamidia ha aumentado en este
período de 6,6 a 93,5 casos por
cada 100.000. En total, en esos
10 años se ha pasado de 1.296
casos notificados anualmente
de sífilis, gonorrea, clamidia y
linfogranuloma venéreo a 13.733.
Las poblaciones más afectadas
son sobre todo los hombres que
practican sexo con hombres, si
bien se observa un aumento en
población joven de entre 15 y 25
años, especialmente en mujeres.

ticonceptivos gratuitos, las dificultades de
mujeres migrantes que no hablan el idioma
para acceder al sistema de salud, la situación de jóvenes que a los 15 años se le envía
del pediatra al médico de familia y tienen
que buscarse la vida para resolver sus dudas en cuanto a sexualidad, la dificultad
para acceder a servicios de salud sexual
fuera de Barcelona...”, enumera Jordi Baroja. Según el presidente del CJAS, “el sistema está pensado en una lógica heteronormativa, capacitista y biomédica” y, por
lo tanto, “muchas personas en los márgenes de este sistema, sobre todo mujeres y
personas LGTBI, no se sienten necesariamente cómodas o interpeladas”.
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El mural de Keith Haring contra el sida, en el Raval de Barcelona.
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Actualitat Adicciones

El fácil acceso y el
coronavirus impulsan
el juego en línea
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Una persona juega a uno
de los videojuegos de la exposición del CCCB ‘Gameplay:
cultura del videojoc’.

Paula Ericsson Navarro
BARCELONA
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ourdes y Pablo –nombres
ficticios– respiran tranquilos después de años de luchar por su hijo, quien sufrió adicción al juego. Lo
que empezó con algunas
apuestas en futbol y tenis
en 2012, le llevó por un sendero en el que
llegó a robar dinero de su empresa para poder seguir apostando. Si no fuera por el
apoyo incondicional de sus padres, este
hombre de 40 años, transportista y soltero
no hubiese tenido tanta suerte. Y eso no es
cosa del azar. Porque el mundo de las
apuestas es goloso, y más con una publicidad patrocinada por grandes personalidades o anunciada por los propios periodistas. Frente a esto, el Gobierno español ha
aprobado una legislación que prohibirá los
anuncios fuera de la franja horaria entre la
una y las cinco de la madrugada, y a los
clubes de fútbol, estampar en sus camisetas cualquier tipo de promoción de este
tipo de actividad. Pero hay otros aspectos
que quedan por resolver y que la pandemia
ha puesto de relieve.

Bajan las apuestas, sube el juego
El subdirector general de Drogodependencias de la Generalitat, el doctor Joan Colom, apunta que en marzo de 2019 se jugaron en el Estado español 625 millones de
euros en apuestas deportivas, mientras
que en marzo de 2020 esta cantidad cayó
hasta los 389 millones. Eso se debe, en
gran parte, a que el coronavirus obligó a
cancelar centenares de eventos deportivos.
Ahora bien, el póquer online subió un
71%; los juegos de casino online, un 23%;
y el azar online aumentó un 19%. Así pues,
en cierto modo el consumo se trasladó,
aunque el presidente de la Associació Catalana de Tractament d’Adiccions Socials
(Acecas), Francesc Perendreu, matiza este
cambio. Hay dos perfiles de jugadores pa-

El póquer online subió
un 71%; los juegos de
casino online, un 23%;
y el azar online, un 19%
“La enfermedad hacía
que no pudiese parar
de jugar”, explica la
madre de un jugador
“El FIFA tenía
una aplicación para
jugar por dinero”,
recuerda un joven

¿Apostar es siempre patológico?
Para entender la diferencia entre un jugador ocasional y uno patológico o problemático, la miembro del Grupo de Trabajo
de Juego Patológico y otras adicciones del
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya,
Marta Sancho, establece un par de pistas.
“Una conducta comienza a ser problemática cuando empieza a limitar alguna de las
áreas de tu vida, ya sea a nivel económico
o personal. Comprar la lotería de Navidad
no te convierte en ludópata”, advierte Sancho. La psicóloga refuerza que la ludopatía
es una patología y que “ninguna enfermedad define a una persona”. En ese sentido,
el psicólogo del Hospital de Manresa y profesor de educación social y psicológica en
la Universitat de Vic, Jordi Bernabeu, insiste en “no convertir malestares en patologías” y evitar el discurso alarmista.
Para hacer una buena diferenciación,
Joan Colom establece que un jugador problemático reúne tres de las siguientes características, mientras que uno patológico

MOSSOS D’ESQUADRA
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Mientras que las apuestas
deportivas han bajado,
los juegos como el póquer
o el casino a través de
internet han aumentado
durante las épocas
de confinamiento
en Catalunya

tológicos o problemáticos: el que juega en
línea y el que lo hace presencialmente. El
jugador en línea suele tener entre 25 o 35
años y es de clase social media alta y universitario. Los jugadores presenciales –jugadores del bingo, de las máquinas tragaperras, etcétera– suelen ser hombres de
entre 54 y 55 años, de clase social media o
media baja y no universitarios. “Es difícil
que se hayan desplazado, porque son gente
mucho mayor y que no domina tanto internet”, apunta Perendreu. Este desplazamiento sí se puede haber producido entre
los jugadores en línea.

Material intervenido en una operación contra el bingo ilegal en Cunit.
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El jugador presencial
suele ser un hombre
de 54-55 años, de clase
media o media baja
Francesc Perendreu:
“Tenemos a niños de 12
y 14 años con adicción
a los videojuegos”

reúne más de cuatro: cada vez necesita
apostar más; se muestra siempre muy nervioso o irritado; hace esfuerzos repetidos
para abandonar el juego sin conseguirlo;
tiene la mente ocupada pensando en
apuestas; a menudo apuesta cuando se
siente desamparado; vuelve a apostar
para ganar dinero; engaña u oculta
cuando juega; y pone en peligro una relación importante o utiliza a los demás para
que le dejen dinero.
En Catalunya, del total de la población,
un 0,4% reconoció ser jugador problemático y un 0,1%, jugador patológico en los
últimos doce meses. Ahora bien, dentro de
la población con problemas de juego, el
19,2% de los jugadores problemáticos y el
6,4% de los jugadores patológicos habían
continuado jugando en 2020.
El hijo de Lourdes y Pablo fue, hasta
hace unos años, un jugador patológico.
“Cada vez iba a peor. Él escuchaba, era
flexible, pero la enfermedad hacía que no
pudiese parar de jugar”, reconoce Lourdres. De hecho, su hijo se apuntó a un registro de “autoprohibidos” –un registro en
el que se apuntan personas que tienen problemas con el juego y a las que les prohíben
el acceso a los centros de juego, ya sean
presenciales o en línea–, pero igualmente
encontraba páginas ilegales en las que podía continuar jugando. Por suerte, desde
2014 ha salido de ello y, al trabajar de
transportista, ha podido distraerse y no
quedarse en casa encerrado con la tentación de la pantalla.
El caso de Guillem –nombre ficticio– es
distinto. Empezó a apostar en eventos deportivos entre los 18 y 19 años, aunque
cuando tenía 16 años también lo había hecho mientras jugaba al FIFA. “El juego tenía una aplicación para jugar por dinero.
Si los dos jugadores apostábamos 20 euros, el que ganaba se quedaba con 40 y el
otro se quedaba sin nada”, cuenta. Hubo
una temporada en la que llegó a apostar

JORDI PUJOLAR-ACN

Un factor de riesgo de
la apuesta es que da una
falsa ilusión de controlar
la posibilidad de ganar

Una mujer visita una página web de póquer online durante el confinamiento.

unos 100 euros al día porque tenía la sensación de que podría ganar más dinero,
que era bueno estudiando las probabilidades de ganar –sobretodo en tenis y en futbol–. De hecho, Marta Sancho apunta que
uno de los factores de riesgo del juego, sobre todo en las apuestas, es que da esa falsa
ilusión de controlar la posibilidad de ganar. Pero hubo un momento en el que Guillem se dio cuenta y frenó. Ahora invierte
unos 100 o 200 euros al mes en apuestas.
Desde el confinamiento, asegura, cada vez
apuesta menos.

La juventud y el juego
Otra de las encuestas hechas por la Generalitat revela los hábitos de juego de la población más joven. En el grupo de edad de
los 14 a los 18 años, un 9,5% había jugado
por dinero. De ese porcentaje, un 28,8% lo
hizo de forma presencial, lo que es alarmante porque supuestamente los menores
de edad no podrían entrar en salas de juegos recreativos. De hecho, a raíz del confi-

¿La ‘ley Garzón’
es suficiente?
La mayoría de asociaciones
consideran que la ley Garzón es
una buena noticia, pero apuntan
que tiene carencias. Francesc
Perendreu, de Acecas, señala que
es contradictorio que el mismo
órgano que regula la publicidad de
apuestas también tenga apuestas
propias –Lotería de Navidad, la
ONCE–, y tanto el psicólogo Jordi
Bernabeu como Marta Sancho, del
Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya, consideran que las
loterías públicas no deberían
anunciarse. Joan Colom, que
lamenta que los narradores
deportivos continúen anunciando
las apuestas, avanza que la
Generalitat intentará completar
aquellos aspectos de la ley que
considere oportunos.

namiento, las consultas en la fundación
Acecas han aumentado más del 20%, y la
gran mayoría están protagonizadas por padres preocupados porque sus hijos están
enganchados a las pantallas.
¿Jugar a los videojuegos hace que los
adolescentes sean inmediatamente propensos a jugar por dinero? “No”, responde
rotundo Bernabeu, y remarca que hay varios factores que hacen que una persona
acabe siendo adicta al juego por dinero. Por
otro lado, reconoce que ha subido el gaming (videojuegos) durante el confinamiento, pero también asegura que muchos
jóvenes se han autoregulado cuando han
vuelto a la escuela presencial. Perendreu
reclama a las Administraciones que se hagan cursos y charlas para concienciar sobre
el juego en línea a los menores, y sobre todo
a los padres y profesores. “Tenemos niños
de 12 y 14 años con grandes problemas de
adicción a los videojuegos, y a niñas con
una adicción a las redes sociales muy importante. No hay prevención”, lamenta.

22 | El Quinze de Público | 20 - 26 de novembre del 2020

Fora d’agenda Economia

El final de la
‘febre de l’or’
del Pirineu?
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La multinacional
que pretenia buscar
tungstè a Salau s’ha
fet enrere i tampoc
han avançat projectes
lligats a l’or i al cobalt en
altres zones. Diversos
experts qüestionen que
explotacions d’aquest
tipus puguin ser
viables al Pirineu

LV
SA

Salau, a la vall pallaresa de
Bonabé (Alt Àneu), es troba
parcialment dins el Parc Natural
de l’Alt Pirineu.

Marc Font
BARCELONA

T

ungstè, cobalt, or i, fins
i tot, gas natural i petroli. Tots aquests minerals o hidrocarburs poden trobar-se al subsol
de Catalunya, fonamentalment al Pirineu
o en zones properes, i en la darrera dècada
han aparegut empreses que han demanat
permisos per iniciar investigacions per
comprovar-ne la quantitat i avaluar la viabilitat d’una hipotètica activitat extractiva.
Cap ha arribat més enllà i sempre han generat una intensa mobilització ciutadana
en contra. Diversos experts consultats per
aquest mitjà qüestionen que l’activitat pogués arribar a ser viable, però això no impedeix que, periòdicament, sorgeixin companyies que sol·licitin permisos d’exploració
del subsol. Una peculiar febre de l’or que no
s’arriba a materialitzar. Però té sentit i és
possible l’activitat minera al Pirineu?
El darrer episodi es va tancar fa poques
setmanes, quan el diari El País va confirmar que la multinacional australiana
Apollo Minerals havia desistit del pla de
construir una mina a Salau, a la vall pallaresa de Bonabé, al municipi de l’Alt Àneu,
parcialment dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. A través de la filial Neometal Spania,
investigava des del 2017 les possibilitats
d’explotar un jaciment d’or i tungstè, un
element químic de bona conductivitat
elèctrica que s’utilitza, entre altres sectors,
a l’aeronàutica o la indústria militar. Des
del primer moment el projecte va topar
amb el rebuig veïnal i ecologista, articulat
a través de la plataforma Salvem Salau.
En transcendir la renúncia, l’entitat va
afirmar que es tractava d’una “fita important per a tota la comarca i els pirinencs en
general, que amb la seva mobilització permanent han assolit l’objectiu de preservar
un patrimoni paisatgístic, ambiental i cul-

Terrenys de Salau, on la multinacional australiana Apollo Minerals volia fer una mina.

tural de primer ordre”. El geòleg i president
de la Sigmadot (Societat Internacional de
Geologia i Mineria per al Desenvolupament
i Gestió del Territori), Josep Maria Mata,
recalca que el jaciment “no podia ser rendible, perquè el [mineral] que hi ha és molt
reduït. L’única manera d’explotar-lo i fer-lo
rendible és amb una mina a cel obert, però
tindria un impacte ambiental enorme”.
Mata, membre de Salvem Salau, afegeix que l’estudi de la multinacional australiana tenia errades greus i no tenia en
compte qüestions com “la fracturació de
les roques” que comporta un gran risc de
contaminació de les aigües. El projecte
d’Apollo Minerals contemplava també la
hipotètica explotació de la vessant francesa –protegida dins el Parc Natural dels
Pirineus de l’Arieja–, on va existir una mina
de tungstè activa entre el 1971 i el 1986.

La Generalitat dona
el permís d’exploració,
però l’explotació depèn
del Govern espanyol
Cuello: “A Catalunya
hi ha materials per
extreure, però això no vol
dir que siguin rendibles”
El Govern va prohibir
el ‘fracking’ a Catalunya
el 2014, quan amenaçava
diverses comarques
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Els darrers dos anys, la direcció
general de Política Energètica i
Mines, pertanyent al Ministeri per
a la Transició Ecològica, ha arxivat
bona part dels permisos d’investigació que des del 2011 tenia
l’empresa escocesa Cairn Energy
per buscar petroli a les aigües
del golf de Lleó. El projecte, ubicat
a poc més de 30 quilòmetres del
litoral gironí, va comportar les
mobilitzacions de la plataforma
Aturem les Prospeccions, que
agrupava entitats ecologistes.
Un projecte d’aquest tipus en
plena emergència climàtica “ens
semblava ciència-ficció”, assegura la portaveu de Salvem l’Empordà, Marta Ball-llosera.

SALVEM SALAU

generar el rebuig de l’associació veïnal Lo
Pedrís, que, en paraules de Lina Ratia –una
de les seves integrants–, considera que “el
projecte de l’empresa era penós”. “No el vo·
lem per l’impacte ambiental. No és el mo·
del que volem per a la zona”, agrega.
Josep Maria Mata afegeix que es tracta
d’un projecte “encara més inviable” que el
de Salau i recalca que el mateix estudi tècnic
de la companyia era erroni, perquè a la zona
s’havia explotat “el carbonat de cobalt, que
és un mineral ornamental de poc valor, però
no pas el cobalt. En qualsevol cas, la quanti·
tat que hi ha és molt baixa, amb minerals
disseminats i molt difícils d’explotar”.

Però quins tràmits s’han de superar per
endegar una explotació minera? El primer
pas és demanar una concessió d’explora·
ció a la Generalitat de Catalunya, en con·
cret al Departament d’Empresa i Coneixe·
ment, que inclou la direcció general
d’Energia i Mines. Fonts del departament
expliquen a El Quinze que, quan se sol·li·
cita, “s’ha de presentar un pla de labors,
que detalli quines tasques inclourà la in·
vestigació per determinar si hi ha el recurs
que s’està buscant”. Empresa passa la sol·
licitud a Medi Ambient –Departament de
Territori i Sostenibilitat–, que fa el seu
propi informe sobre l’impacte ambiental,
i si, pel que sigui, determina que el pro·
jecte vulneraria la normativa vigent, auto·
màticament ja s’arxiva la petició. Empresa
s’encarrega d’avaluar que estigui en ordre
la part de seguretat minera i que la pro·

posta tècnica “s’adeqüi a la realitat” i, si és
així, es concedeix finalment el permís.
Les mateixes fonts subratllen que “un
permís d’investigació només serveix per de·
terminar si hi ha un recurs miner o no”, i de·
tallen que quan es concedeix té una vigèn·
cia d’entre tres i cinc anys. En el cas que la
investigació compleixi les perspectives de
l’empresa, si es vol passar a l’explotació del
recurs s’ha de sol·licitar l’autorització per·
tinent al Govern espanyol, en qui recauen
les competències sobre el subsol. Les veus
d’Empresa asseguren: “No rebem gaires
sol·licituds d’exploració d’aquest tipus”.
Al gener de l’any passat, l’empresa Co·
balt Rock va presentar un permís d’investi·
gació al municipi del Baix Pallars (Pallars
Sobirà) amb el teòric objectiu final
d’obrir-hi una mina de cobalt. Tot i que des
d’aleshores no se n’ha sabut gaire més, va

Moviments especulatius
Tampoc ha avançat el projecte per buscar
or a la Vall de Ribes, al Ripollès, anunciat fa
quatre anys per Projectes d’Investigació Se·
rentill, que parlava d’una inversió de més
de 60 milions i que es generarien uns 100
llocs de treball durant entre vuit i deu anys.
Mata apunta que “d’or al Ripollès n’hi ha,
però en poca quantitat. Ja s’havia explotat
anteriorment i difícilment podria ser ren·
dible”. Tenint en compte les poques pers·
pectives d’aquestes hipotètiques explotaci·
ons, a què responen els permisos?
El geòleg Xavier Cuello –antic vicepresi·
dent del Col·legi Oficial de Geòlegs– co·
menta que en aquest sector “hi ha movi·
ments especulatius” basats en expectatives
reals, més enllà que el projecte pugui ser o
no rendible. “Un cop has fet les teves explo·
racions, has presentat els resultats i els estu·
dis econòmics, aleshores pots demanar una
concessió d’explotació i, amb tots els trà·
mits administratius fets i la llicència, ales·
hores t’ho pots vendre tot a una altra em·
presa. També hi ha gent que posa a subhasta
el que té”. Cuello afegeix que “a Catalunya
hi ha materials per extreure, però això no

vol dir que es puguin explotar, per l’impacte
ambiental i pel rebuig ciutadà que com·
porta, ni que siguin rendibles. Seria difícil
que poguessin funcionar, però si tens els
permisos i hi ha algú que t’ho compra...”.

El cas del ‘fracking’
SOS Pirineus, que agrupa diferents movi·
ments en defensa del territori, també
s’oposa a projectes com els esmentats en
aquest article. Una de les seves integrants
és la geòloga Núria Martí, alhora portaveu
de Salvem la Molina, per a qui “al Pirineu
és complicat fer explotacions mineres que
siguin ajustades a nivell ambiental”, i que
recalca la necessitat d’apostar per models
que “siguin respectuosos amb l’entorn”. En
aquest sentit, Martí veu un component “es·
peculatiu” en el projecte d’exploració de
tungstè que es volia fer a Salau. Finalment,
Josep Maria Mata recalca que la Sigmadot
“no està en contra de les explotacions
mineres”. “Pero volem que estiguin ben fe·
tes i respectin el medi ambient”, afegeix.
Ara fa gairebé set anys, el Govern de la
Generalitat va trobar una drecera per pro·
hibir el fracking a Catalunya, tot i no tenir
competències en el subsol. La decisió va ar·
ribar després d’una forta mobilització ciu·
tadana contra una tècnica que permet ex·
treure gas i petroli del subsol de roques poc
poroses amb un mètode molt agressiu i
contaminant –la injecció d’aigua a pressió
combinada amb sorra i productes quí·
mics–. Precisament la contestació social, li·
derada per la plataforma Aturem el
Fracking, ja havia provocat que es retires·
sin els permisos d’exploració que afectaven
àmplies zones de la Garrotxa, el Ripollès,
Osona i també la Segarra.

Núria Martí: “Al Pirineu
és complicat fer
explotacions ajustades
a nivell ambiental”

ACN

La Costa Brava,
lliure de petroli

Cartell de rebuig al ‘fracking’ a Riudaura.
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Actualitat Ley educativa

PP, Ciudadanos y Vox
dirigen sus ataques a
la enmienda para que
el castellano deje de ser
lengua vehicular. Para el
Gobierno este aspecto no
supondrá la desaparición
del castellano en la escuela
Marta Monforte
MADRID

L

a nueva ley educativa con la
que el Gobierno quiere poner fin al proyecto heredado del Partido Popular no
halla apoyos en la derecha.
Es más, tanto el PP, como
Vox y Ciudadanos amenazan con llevarla a los tribunales si se incluye la enmienda pactada por los partidos
del Ejecutivo junto a Esquerra Republicana
para que el castellano deje de figurar como
lengua vehicular y que enmarca esta cuestión en los estatutos de las comunidades.
Para el Gobierno la enmienda no supondrá la desaparición del castellano en las
escuelas, como profetizan desde la derecha
desde hace años. “Seguirá siendo tratado
como fija la Constitución y los estatutos de
autonomía”, aseguró la ministra de Educación, Isabel Celáa, que garantizó que no
hay intención de “desalojar al castellano de
las escuelas”, sino de “blindar la inmersión
lingüística” en Catalunya. Desde el PSOE y
Unidas Podemos destacan que la norma ya
estaba en vigor antes de aprobarse la
Lomce, conocida como ley Wert, en 2013.
A juicio del líder de la oposición, Pablo
Casado, el Gobierno de coalición “ha cru-

zado una línea roja” porque “a cambio” de
aprobar los presupuestos ha decidido “excluir” el castellano “como lengua vehicular
en toda España”. “Las instituciones europeas han dicho que los países tienen que
hacer leyes educativas por consenso, porque si no van a fracasar”, ha dicho este lunes el conservador ante la junta directiva
nacional de Nuevas Generaciones del PP.
Sin embargo, este consenso no ha imperado a lo largo de la historia reciente. La
actual propuesta, al igual que sus predecesoras, rompe con el modelo educativo del
anterior partido de Gobierno. Durante la
legislatura del PP, tras la aprobación de la
Lomce en el Congreso hubo un intento de
llegar a un Pacto Educativo. Fue un fracaso
que acabó con la renuncia de buena parte
de los partidos de la Cámara baja. El pacto
educativo no se intentó recuperar y, desde
la primera legislatura de Pedro Sánchez, el
Gobierno socialista trabajó para sacar adelante la nueva ley de educación, la Lomloe.
Pese a que los ataques de la derecha se
han dirigido sobre todo a esta enmienda,
también se critican otros aspectos, como
que la ley es un “castigo a la concertada” y
que “anula” a la educación que segrega por
sexos. Así lo expresaron los parlamentarios
de PP, Cs y Vox en la Comisión de Educación
del Congreso celebrada el pasado viernes.
Los partidos del Gobierno junto a los grupos
nacionalistas y Más País defendieron, por su
parte, que el nuevo modelo prohíbe los conciertos con escuelas que segregan por sexo
o impide ceder suelo público a la educación
concertada, entre otros detalles.

Cs amaga con votar ‘no’ a los PGE
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y su núcleo duro llevan meses repitiendo que el Gobierno tiene que elegir socios para sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado (PGE): o los independentistas o ellos, porque sus apoyos son
“incompatibles”. Desde la dirección de

Arrimadas condiciona
su apoyo a los PGE a que
la ley recoja el carácter
vehicular del castellano
El nuevo modelo
prohíbe los conciertos
con escuelas que
segregan por sexo

poco después a votar no a los PGE si el Gobierno no recogía en la ley Celaá el carácter
vehicular del castellano en Catalunya,
aunque la máxima dirigente de Ciudadanos evitó calificarlo públicamente de “línea
roja” en rueda de prensa.
Casado ha marcado como una de sus
prioridades la derogación de esta normativa si consigue llegar al Gobierno. El líder
del PP ha criticado que la izquierda “vuelve
a intentar el contrarreformismo” en materia educativa en cuanto llega al poder, pero
al mismo tiempo se ha comprometido a derogarla. Asimismo, el conservador no tiene
dudas de que este proyecto saldrá adelante: “Lo van a conseguir con el apoyo de
la mayoría Frankenstein”.

El PP aprovecharía la caída de Cs
Estas declaraciones se producen apenas
tres meses antes de que se celebren las
elecciones en Catalunya, planificadas para
el próximo 14 de febrero. Según las estimaciones del gabinete demoscópico Key
Data para Público, el PP catalán, encabezado por Alejandro Fernández, recuperaría algo de terreno y ganaría tres diputados
–de 4 a 7–, más de 60.000 votos y 2,2 puntos de apoyo, mientras que la ultraderecha
de Vox se estrenaría en el Parlament después de obtener más de 160.000 papeletas
–el 4,2%–, que le reportarían cuatro representantes, todos en Barcelona.
Tanto PP como Vox se alimentarían en
gran parte de votantes que el 21-D habían
optado por Cs. Los de Arrimadas pasarían
de ganar los comicios hace tres años a ser
apenas el cuarto partido del Parlament y a
gran distancia del tercero, perdiendo
625.000 votos de los más de 1,1 millones
que obtuvieron entonces –pasando del
25,4% al 12,3% de apoyo– y 21 de los 36 diputados actuales, sumando solo 15. Las fugas serían múltiples, pero más allá de la abstención irían sobre todo al PSC (99.000
votos), PP (95.000) y Vox (90.000).

ACN

Otro frente
que aleja a
la derecha
del Gobierno

Ciudadanos denunciaban que una parte
del Ejecutivo –en la que se encuentran los
dirigentes de Unidas Podemos y también
otros del PSOE– se mostraba más reticente
a que ellos participasen en las negociaciones, por lo que, a su juicio, trataban de tenderles “trampas” para que “se enfadaran”
y renunciaran a estar en la negociación.
Señalaban como una de ellas la citada enmienda educativa.
Tras el acuerdo entre el Ejecutivo y
ERC, Inés Arrimadas aseguró que su formación recurriría al Tribunal Constitucional esta decisión –sin embargo, Cs no
cuenta con los 50 diputados necesarios
para ello– y que también lo denunciaría
ante la Unión Europea y el Defensor del
Pueblo. En privado los dirigentes de Cs
aseguraban que, pese a que esta medida
iba en contra de “los genes” de su formación, no se planteaban exigir al Gobierno
que retirase esta enmienda a cambio de su
apoyo, porque entonces ya estarían dando
“una excusa” al líder de Unidas Podemos y
vicepresidente segundo, Pablo Iglesias,
para apartarlos de la negociación.
Sin embargo, esta tibia postura –que algunos interpretaban como una renuncia a
los valores primigenios de la formación–
provocó recelos en el seno del partido, lo
que llevó a Arrimadas a comprometerse

La ministra Celaá, en el debate sobre la reforma de la ley educativa, en junio.
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Revista de premsa

Combates

Lecciones de
Nagorno-Karabaj
Los analistas ven en el
acuerdo de alto el fuego
una derrota para Armenia
y la prueba del avance de
la influencia turca en la
región. Las consecuencias
a medio plazo son más
difíciles de pronosticar

E

l 9 de noviembre Azerbaiyán y Armenia alcanzaban
un acuerdo para el cese de
las hostilidades en Nagorno-Karabaj. Atrás quedaban un mes y medio de
combates que han dejado
más de 1.300 soldados armenios fallecidos
y un número indeterminado de bajas en el
bando azerí –puesto que no proporciona
cifras oficiales–, además de cientos de civiles muertos y heridos y decenas de miles
de desplazados. Como quiera que el conflicto se sitúa en las montañas del Cáucaso,
a miles de kilómetros de distancia, la cobertura de los medios de comunicación ha
sido más bien irregular, con la meritoria
excepción de Euskal Herria y Catalunya,
hogar de una activa comunidad armenia.
Por sus repercusiones internacionales merecía, desde luego, mucho más.
“Un dictador acaba de ganar una guerra con la ayuda crucial de un país de la
OTAN”, sentenciaba en Twitter el periodista ruso Leonid Ragozin en referencia al
apoyo de Turquía al presidente azerí, Ilham Aliyev. “Con la ayuda del segundo
ejército de la OTAN e Israel”, apostillaba su
colega estadounidense Mark Ames. Cabe
recordar que, además de contar con la superioridad tecnológica, en las redes sociales han aparecido imágenes en las que se

El papel de Rusia
En Rusia el acuerdo fue recibido con opiniones dispares. La columnista Yulia Latinina aseguró en Novaya Gazeta, por ejemplo, que el Kremlin se limitó a contemplar
desde la barrera, por así decir, cómo el conflicto avanzaba, con el objetivo de desgastar todo lo posible al primer ministro armenio, Nikol Pashinián. En ese mismo diario,
el analista militar Pavel Felgenhauer
afirmó que el acuerdo ampliaba la influencia de Moscú y Ankara en la región y debilitaba, obviamente, a Armenia, pero que
supondría un reto para Azerbaiyán, que
tendrá que gestionar ahora la victoria y repoblar los territorios bajo su control.
Entrevistado por Nezavisimaya Gazeta,
el especialista Alexander Rahr matizaba a
aquellos comentaristas que creen que Rusia no ha logrado impedir que Ankara aumente su influencia en la región, señalando
que, en realidad, así se tapona la influencia
de la OTAN, ya que Turquía, aunque miem-

Leonid Ragozin: “Un
dictador acaba de ganar
una guerra con la ayuda
de un país de la OTAN”
Fiódor Lukiánov: “Rusia
ha salvado a Armenia
de consecuencias
más devastadoras”
Aris Roussinos: “La
humillación de Pashinián
llevará a Armenia de
regreso a la órbita rusa”

KARLOS ZURUTUZA

Àngel Ferrero

observan combatiendo en Nagorno-Karabaj –seguramente aerotransportados por
el gobierno turco– tanto a salafistas vinculados al Ejército Libre Sirio (ELS) como militantes de la organización turca de extrema derecha de los Lobos Grises.

TURQUÍA, SOCIO INCÓMODO
Desde su entrada en la OTAN en el año 1952, Turquía ha sido un miembro
en ocasiones incómodo para una alianza militar en el preámbulo de cuya carta
sus miembros se comprometen a defender “los principios de la democracia,
la libertad individual y el Estado de derecho”. La OTAN vive desde hace tiempo
uno de esos momentos con Erdoğan, que actualmente gobierna con el apoyo
del Partido de Acción Nacionalista (MHP) y el Partido de la Gran Unión (BBP),
ambos de ideología islamista y de extrema derecha.

bro de la Alianza Atlántica, no actúa en este
caso bajo el paraguas de la organización.
El editor jefe de Russia in Global Affairs,
Fiódor Lukiánov, hacía para RT un balance
más completo del acuerdo en el que defendía que, aunque “la herida ha sido profunda”, “solo gracias a los esfuerzos diplomáticos y pacificadores de Rusia” Armenia
se ha “salvado de consecuencias más devastadoras”. Para Lukiánov, Rusia emerge
como ganadora: “Armenia depende ahora
de Rusia más que antes de la guerra. Rusia
no ha arruinado su relación con Azerbaiyán, ya que Moscú ha jugado el papel de intermediario útil antes que el de solamente
aliado del enemigo. Con Turquía las relaciones se han vuelto más complicadas,
pero se han demostrado efectivas. A largo
plazo la presencia de Turquía en el Cáucaso puede conducir a ciertos desafíos,
pero no había ninguna manera de evitarla.
Y la presencia militar de Rusia en esta región estratégicamente importante ha crecido, lo que es bueno”.
Con todo, como observaba Aris Roussinos en Unherd, “las verdaderas lecciones
son políticas”, a medio y a largo plazo. “Las
capitales occidentales y las organizaciones
de derechos humanos animaron a Pashi-

nián a alejarse de la Rusia de Putin, que
aún sigue siendo la potencia hegemónica
en el Cáucaso sur, y elogiaron las reformas
democráticas del líder armenio y su
apuesta por una relación más estrecha con
la Unión Europea y la OTAN”, escribía
Roussinos. “Nada de eso importó –continuaba–, las ONG de derechos humanos
que aplaudieron las reformas de Pashinián
callaron cuando estalló la guerra, los
funcionarios de la UE que animaron la reorientación occidental de Pashinián se limitaron a expresar fórmulas vacías de
preocupación mientras escalaban los combates [...]. La humillación de Pashinián
llevará a Armenia de regreso a la órbita
rusa, arrojando dudas sobre la futura
orientación prooccidental del país: miles
de tropas rusas han sido desplegadas en
áreas de Karabaj donde la bandera rusa no
ha ondeado en décadas, una vieja ambición de Putin que la guerra ha permitido”.
Los armenios que depositaron sus esperanzas en Occidente –concluía Roussinos–
“aprenderán una amarga lección de esta
guerra, y nosotros también deberíamos:
toda la retórica de derechos humanos y
democracia nada significa si no cuenta detrás con un hard power”.
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Bib. Lluís Millet i Pagès

BADALONA

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

Barcelonès

Baix
Llobregat

BADIA DEL VALLÈS

Bib. Vicente Aleixandre

BALSARENY

Bib. Pere Casaldàliga

BARBERÀ DEL VALLÈS

Bib. Esteve Paluzie

CASTELLDEFELS

Bib. de CastelldefelsRamon Fernàndez Jurado

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Bib. Central de Cerdanyola

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Bib. Marta Mata
Bib. Sant Ildefons

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

SANT ADRIÀ DE BESÒS

MONTGAT

Bib. Tirant Lo Blanc

EL PAPIOL

Bib. Valentí Almirall

EL PRAT DE LLOBREGAT

Bib. Central Pare Miquel

Bib. Antonio Martín

GAVÀ

PREMIÀ DE DALT

Bib. Josep Soler Vidal
Bib. Marian Colomé

Bib. Jaume Perich i Escala

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Bib. Martí Rosselló i Lloveras

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

EL MASNOU

Bib. Joan Coromines

MOLINS DE REI

Bib. Pau Vila

MONTCADA I REIXAC

Bib. Can Sant Joan
Bib. Elisenda de Montcada

40.000

PREMIÀ DE MAR

Bib. Font de la Mina
Bib. Sant Adrià

SANT ANDREU DE LA BARCA

Bib. Aigüestoses

SANT BOI DE LLOBREGAT

Bib. Jordi Rubió i Balaguer
Bib. Maria Aurèlia Capmany

SANT CUGAT DEL VALLÈS

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

SANT FELIU DE LLOBREGAT

RIPOLLET

Bib. Montserrat Roig

RUBÍ

Bib. Mercè Rodoreda
Bib. Miquel Martí i Pol

Bib. Ripollet
Bib. Mestre Martí Tauler

SABADELL

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

SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN

Bib. Joan Margarit

SANTA COLOMA DE GRAMANET

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

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

Contes surrealistes i cartes
d’unes heroïnes molt antigues
Lídia Penelo | Barcelona
Heroides
Ovidi
Univers 159 pàgines 20,90 €

Unes cartes universals

El setè cavall
Leonora Carrington
Extinció Edicions 218 pàgines 18 €

Si t’atrau el món dels epistolaris i els textos
clàssics, les Heroides d’Ovidi t’agradaran.
Univers n’acaba de publicar una edició
de luxe, amb el text traduït al català per
Adriana Beltrán del Río i unes meravelloses
il·lustracions de Paula Bonet. Aquestes cartes
estan escrites des del dolor i la passió, i parlen
de traïcions i abandonaments.

Contes surrealistes

Sota el signe del drac
Maria Mercè Marçal
Comanegra 296 pàgines 19,50 €

Per què tornaves cada estiu
Belén López Peiró
Pol·len Edicions 156 pàgines 12 €

La vida segons Maria Mercè Marçal

El relat d’un abús sexual

Si admires aquesta autora o tens ganes
d’aproximar-te a la seva obra, aquesta
edició a cura de Mercè Ibarz i publicada
per Comanegra és una mena de biografia
intel·lectual de l’escriptora. El volum recull
unes proses que analitzen què vol dir ser
dona escriptora, i ens planta la mirada oberta,
transgressora i literària de Marçal, una mirada
rotundament vigent.

Si el surrealisme et representa, consulta el
catàleg d’Extinció Edicions, una editorial
creada per publicar textos surrealistes i de
l’absurd. Aquest llibre reuneix els contes
de Leonora Carrington, la pintora que
va transgredir totes les obligacions que
comportava ser una dama de l’alta societat
anglesa i es va convertir en una artista lliure.

Si no només busques evasió, aquest llibre, com
a mínim, t’incomodarà. Però, malgrat la cruesa
del text, t’alegraràs d’haver-lo llegit. El volum,
traduït al català per Bel Olid, tracta sobre
l’abús sexual que va patir l’autora quan era
menor, i per fer-ho no deixa angles morts, dóna
veu a totes les persones implicades en el cas i
no cau en els victimismes fàcils. El resultat és
trasbalsador.

El colibrí
Sandro Veronesi
Edicions del Periscopi 344 pàgines 20,90 €

Un homenatge a l’amor i l’optimisme
Si les novel·les sobre família et fan xalar,
Sandro Veronesi t’emocionarà amb El colibrí.
A través del personatge protagonista Marco
Carrera, ha teixit un relat ple de tragèdies,
nostàlgies, amors estroncats... Però enmig
dels entrebancs destaca la resiliència del
protagonista, que, amb ironia i sensibilitat,
se’n surt. Una autèntica lliçó de vida.

El mapa fantasma
Steven Johnson
Capitán Swing 270 pàgines 18,50 €

Les epidèmies del passat
Si la pandèmia que patim t’ha despertat la
curiositat per saber coses de les epidèmies
del passat, aquest llibre de Steven Johnson
et transportarà al Londres del 1854, quan la
ciutat a punt de despuntar com una metròpolis
moderna suspèn en salubritat i es veu afligida
per una epidèmia de còlera. En aquell malson
els mapes hi van jugar un paper cabdal.
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Cultura Agenda

Una de les fotografies de Freixa, corresponent a la sèrie de botigues i aparadors.

L’obra inèdita de Freixa,
a la Fundació Palau

Judith Vives

El fotògraf Ferran Freixa està considerat
un dels referents de la segona avantguarda
de la fotografia catalana. Ara la Fundació
Palau presenta una mostra de la seva obra,
en una exposició on també es podran veure
algunes peces inèdites. Ferran Freixa: passat i present ocupa les tres sales d’exposicions temporals de la fundació de Caldes
d’Estrac i està comissariada per la dissenyadora i també fotògrafa Carme Masià.
En aquesta retrospectiva es pot aprofundir
en els diferents temes i motius que l’artista
ha treballat més durant en la seva carrera
professional, marcada per la precisió en
l’enquadrament, l’equilibri en la composició i els jocs de llums i ombres. El resultat
d’aquesta feina es plasma en un conjunt de
fotografies íntimes i poètiques que reflecteixen l’interès de l’artista pels objectes i
pel pas del temps.
En una de les sales es poden veure les
instantànies de la sèrie Maresme, realitzades a Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt, on l’autor viu des del 2014. Aquestes
imatges, realitzades els darrers anys, són
inèdites i no s’han exposat mai.
Una altra de les especialitats de Freixa
és la fotografia d’arquitectura, de la qual es
pot veure una mostra a la primera planta
de la Fundació, que acull les fotografies
que l’autor va fer al Gran Teatre del Liceu
després de l’incendi del 1994, mentre els
operaris treballaven netejant l’interior.

L’exposició també mostra una sèrie
d’instantànies realitzades entre el 1979 i el
1980 de botigues i aparadors de Barcelona, i una altra de fotografies fetes en
restaurants i hotels d’arreu del món i al
mercat de la Boqueria de Barcelona. Finalment, també es pot veure la sèrie d’imatges
d’antigues colònies tèxtils de Catalunya, la
majoria situades a les comarques del Berguedà, Osona, el Ripollès i el Bages, moltes
de les quals estan abandonades i han estat
devorades per la natura.
Ferran Freixa, nascut el 1950, va estudiar dibuix i pintura a Barcelona entre el
1965 i el 1968 i, en paral·lel, va començar
a fer fotografies. El 1969 va obrir el seu primer estudi de fotografia i disseny gràfic.
Uns anys més tard es va especialitzar en la
fotografia d’arquitectura i interiorisme.
Des de la dècada dels anys setanta ha exposat individualment en diverses exposicions
arreu d’Europa i ha participat en exhibicions col·lectives a Europa, els Estats Units i
l’Àsia. La seva obra està present a col·leccions de renom, com ara les del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MNAC,
l’IVAM o la Biblioteca Nacional de França.
Freixa forma part d’una generació de fotògrafs que, a partir dels anys setanta, van
treure aquesta disciplina de la seva funció
documental per convertir-la en un mitjà
d’expressió artística.
DATA Fins al 21 de març del 2021
LLOC Fundació Palau (Caldes d’Estrac)
PREU 5 €

El Museu de les Arts Escèniques
(MAE), ubicat a l’Institut del Teatre,
presenta una exposició virtual dedicada al vestuari escènic de Montserrat Caballé. En aquesta mostra es pot
veure la col·lecció més gran mai exposada dels vestits que la cantant lírica va portar en les diferents representacions operístiques en les quals
va participar. Per exemple, es pot
veure la roba que la Caballé va portar
per fer les produccions de Tosca, Der
Rosenkavalier o Maria Stuarda.
L’exposició permet veure en línia
(media.diba.cat/diba/landings/caballe/index.html) els set vestits que
aquest museu de la Diputació de Barcelona va adquirir l’any passat. Van
pertànyer a la soprano catalana i van

ser venuts en una subhasta benèfica
entre els anys 2013 i 2015. A partir
del vestuari de l’artista, el MAE
també posa en relleu la seva col·lecció d’indumentària d’òpera, que
compta amb més de 180 peces.
La mostra s’havia d’inaugurar fa
uns mesos a l’edifici de Can Serra de
la Diputació, però va ser cancel·lada
per la pandèmia. Després, el Museu
de les Arts Escèniques va optar per
oferir la mostra online, amb l’objectiu
de muntar l’exposició presencial a
l’Institut del Teatre i obrir-la al públic
de cara a la primavera del 2021.
DATA Sense data de finalització
LLOC Online
PREU Gratuït

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

FERRAN FREIXA

El vestuari de Montserrat
Caballé, exposat a internet

Montserrat Caballé interpretant Catherine d’Aragon a ‘Henry VIII’ al Liceu.

Nou escenari
virtual del TNC

Portes obertes als
centres del MNAT

El Teatre Nacional de Catalunya posa
en marxa el TNC Digital, un espai virtual per veure espectacles des de casa.
Enregistrades amb 4K i multicàmera,
les gravacions tenen una alta qualitat
d’imatge, so i realització. Entre les
obres que es podran veure hi ha el Decameró; La dona trencada, de Simone
de Beauvoir; Malditas plumas, de Sol
Picó; o Solitud, de Víctor Català.

Els diferents centres vinculats al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) faran jornada de
portes obertes tots els matins de diumenge fins a finals d’any. Així, de 10
h a 14 h es podran visitar gratuïtament els centres Tinglado 4, el Museu
i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, la Vil·la Romana dels Munts i el
Conjunt Monumental de Centcelles.

DATA Tota la temporada
LLOC Online
PREU 29 € (temporada)

DATA Fins al 27 de desembre
LLOC Tarragona
PREU Gratuït
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El Festival Inclús celebra una
nova edició accessible i online

La 25a Setmana de la Ciència se centra en la pandèmia de la covid-19,
però no oblida altres temes de divulgació científica. Les activitats, que es
fan arreu del territori, poden ser presencials, com ara els tallers, les jornades de portes obertes i les exposicions, però també n’hi ha algunes
online. Destaca també la celebració
del centenari de científics, com la química anglesa Rosalind Franklin, clau
en el descobriment de l’ADN, i l’escriptor i bioquímic Isaac Asimov.

El Palau Robert acollirà alguns dels
concerts del Festival Internacional de
Jazz de Barcelona, en concret els d’artistes catalans amb els quals és possible traçar el vincle entre aquest estil
musical i el territori. Els concerts es
fan sense públic i són retransmesos
en streaming. El pròxim tindrà lloc el
diumenge 22, i anirà a càrrec del
quartet de corda Aupa Strings. A més,
els dies 24 i 29 es faran dues conferències a càrrec de Joan Chamorro, i
Carolina Alabay i Èlia Bastida.

DATA Del 14 al 29 de novembre
LLOC Tot el territori i online
PREU Gratuït

DATA 22, 24 i 29 de novembre
LLOC Online al Youtube del Festival
PREU Gratuït

El cinema espitirual, a la sala
virtual dels Verdi i a FilminCAT
La 17a Mostra de Cinema Espiritual
s’ha adaptat a la crisi sanitària oferint
una programació online a través de la
sala virtual dels cines Verdi i la plataforma FilminCAT. S’hi poden veure
una quarantena de títols, disponibles
fins al 30 de novembre. A la Sala Virtual Verdi es poden veure els films
dels directors Éric Toledano i Olivier
Nakache Intocable, Samba, C’est la vie!
i Especials. I a FilminCAT s’ha creat un
canal sobre cinema espiritual, amb 32
pel·lícules, com ara El jove Ahmed,

dels germans Dardenne, o La sal de la
Terra, de Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado. A més, la Mostra arriba
als centres penitenciaris catalans i els
centres educatius de justícia juvenil,
on es projectarà la pel·lícula Campeones. Al desembre, la Filmoteca oferirà
una retrospectiva de Robert Bresson
en el marc del festival.

La vuitena edició del Festival Inclús, el Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, s’oferirà íntegrament en
format online. Entre el 24 i el 29 de novembre es podran veure un total de 23 peces
audiovisuals internacionals, de les quals
cinc seran premieres. Les diferents obres
mostren diferents realitats vinculades a la
discapacitat. Totes les pel·lícules estaran
disponibles a través d’internet a la pàgina
web www.inclus.cat durant 48 hores, i seran 100% accessibles per a persones amb
discapacitat auditiva i visual, amb interpretació de llengua de signes.
A més, com a novetat d’aquesta edició,
una part de la programació es podrà veure
a través del canal de televisió Betevé, la primera setmana de desembre, coincidint amb
el Dia Internacional de la Discapacitat.
La Selecció Oficial inclou produccions
procedents de 16 països diferents, com ara
França, Alemanya, Itàlia, el Canadà, Nigèria, Rússia o Espanya. Els responsables
dels films els presentaran de forma telemàtica a través de les xarxes socials del festi-

val. Entre les propostes de ficció que es podran veure destaquen El meu germà
persegueix dinosaures, Romy’s salon, The
right to life i Voler essere felice ad ogni costo;
o els documentals Amy’s Victory Dance, The
green path, Who are we?, El sentido del cacao, Gando i What it feels like.
DATA Del 24 al 29 de novembre
LLOC Online
PREU 1,10 € (sessió)

FESTIVAL INCLÚS

La Setmana de la
Jazz català
Ciència, amb la covid al Palau Robert

Un fotograma de ‘Dima’s Game’.

DATA Fins al 30 de novembre
LLOC Sala Virtual Verdi i FilminCAT
PREU En funció de la plataforma

El Museu del Disseny acull l’exposició
Emergència!: dissenys contra la covid-19, que presenta una selecció de
55 iniciatives que, des del món del
disseny, han donat una resposta ràpida a la crisi sanitària causada per la
pandèmia. La majoria dels dissenys
que es presenten han nascut a principis d’aquest 2020, quan hi va haver
una necessitat urgent de salvar vides
i protegir les persones.

EL MNAC I LA SUÑOL DIALOGUEN

BARCELONA CULTURA

DATA Fins al 10 de gener del 2021
LLOC Museu del Disseny (BCN)
PREU Gratuït

MARTA MÉRIDA

Una mostra dels dissenys fets
per combatre el coronavirus

Una de les peces exposades.

Les obres de la Fundació Suñol dialoguen amb les del MNAC en una exposició
que ha obert les portes al novembre i que
es podrà veure tot un any. El projecte,
batejat amb el nom de Diàlegs intrusos:
tot és present, posa en relleu la potència
de la col·lecció Suñol, tot situant 19 de les

seves peces, representatives de l’art
de la postguerra i d’avantguarda, a les
sales d’art medieval i barroc del museu
de Montjuïc. Hi ha obres de Jaume Xifra,
Antoni Tàpies, Zush, Chillida, Picasso
o Richard Avedon, entre altres.
L’entrada general val 12 euros.

AVÍS: Els espectacles i les activitats d'aquesta agenda poden patir canvis de data
o horari, o cancel·lacions, per culpa de la pandèmia. Abans d'anar-hi, és aconsellable
confirmar la informació a través de les pàgines web dels organitzadors respectius.
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Esports Alpinisme

El darrer
gran repte
a l’Himàlaia

Roger Castillo
BARCELONA

L

’alpinisme català compta
amb un llarg histor ial
d’èxits i molts noms destacats, que van des d’Araceli
Segarra a Òscar Cadiach.
Un bon exemple de la feina
que hi ha al darrere de les
grans muntanyes és el de Ferran Latorre,
un dels homes que ha fet els 14 cims de
més de vuit mil metres i que dimarts vinent
podrem conèixer més de prop amb un documental al programa Sense ficció de TV3.
Un altre dels grans noms del nostre país és
el de Sergi Mingote, que començava aquest
2020 amb la il·lusió de fer un pas de gegant
cap al rècord d’ascendir els 14 vuitmils
sense oxigen artificial en menys de 1.000
dies. En 444 dies ja n’havia assolit la meitat, però el seu projecte ha quedat aparcat
per l’arribada de la pandèmia.
La impossibilitat d’accedir a l’Himàlaia
a la primavera no va saciar l’ànsia esportiva
de l’exalcalde de Parets del Vallès, que va
optar per fer una ruta europea que va combinar l’ascensió de diversos cims amb un recorregut en bicicleta de més de 7.000 quilòmetres fins a enfilar-se al mont Olimp grec.
El projecte havia de servir com a preparació
per al retorn al 14x1000 Catalonia Project,
però serà l’avantsala d’un repte tan imprevist com engrescador: coliderar una expedició internacional que vol fer història al K2.
Fins ara ningú ha aconseguit fer el cim
de la segona muntanya més alta del món en
temporada hivernal, i la proposta ràpidament va captivar al vallesà: “Vaig rebre una

Una muntanya inexpugnable
Mingote va demanar poder comptar amb
un potent equip de xerpes i amb alpinistes
de contrastada experiència en alta muntanya i va començar a parir un projecte especialment complex. Fins ara set expedicions
han intentat fer el cim del K2 a l’hivern i no
se n’han sortit malgrat la qualitat dels seus
integrants: “El primer objectiu serà arribar
al campament base. A partir d’aquí caldrà
muntar la logística, els camps d’alçada i fer

els uns acabin exhausts tinguin un relleu a
punt. D’altra banda, estic determinat a fer
valer el treball en equip. Remar tots en la
mateixa direcció no és un tema menor”.

Expedició solidària
Com és habitual en Mingote, el repte esportiu anirà acompanyat d’una acció solidària:
portaran 300 quilos de material a la zona,
amb sabates i calçat de tota mena, xandalls,
roba d’abrigar i de nadons: “És material de
primera necessitat que farem arribar al poble de Kanday, a la vall de Bondit, i a una escola de Hushe, un poble on hi ha portadors
baltis i on dos amics meus, el Manzoor i l’Ali
Shadpara, tenen un fort vincle”.

Durant el 2020 Mingote
volia avançar en el repte
d’ascendir els 14 vuitmils
sense oxigen
“Seria pretensiós pensar
que arribarem al cim. Les
expedicions que ho han
provat eren molt fortes”
“A l’hivern les condicions
del K2 són molt pitjors,
amb temperatures
de 50 graus sota zero”

CEDIDA

Sergi Mingote liderarà
una expedició per
intentar trepitjar per
primera vegada a la
història el cim del K2
en temporada hivernal

trucada d’en Dawa Xerpa, que és un alpinista que ha fet els 14 vuitmils i un dels germans que lideren l’agència Seven Summit
Treks. Em va dir que volien fer un intent potent al K2 amb una expedició que combinaria un perfil més comercial amb la voluntat
de fer un equip molt fort en muntanya. Em
van proposar de ser-hi i de capitanejar
aquest vessant esportiu del repte”.

passos endavant. Hem de ser molt prudents perquè estem parlant del darrer gran
repte de l’alpinisme a l’Himàlaia, la darrera
gran fita històrica. Poder fer una expedició
com aquesta em motiva moltíssim”.
El K2 (8.611 metres) és l’única muntanya de més de vuit mil metres que ningú ha
coronat mai a l’hivern. De fet, ningú ha
trencat encara la barrera dels 8.000, amb
l’intent de Denis Urubko pel vessant nord
com el de més èxit, que va arribar als 7.800
metres. Aquests precedents serveixen d’estímul i alhora són una crida a la prudència:
“Seria massa agosarat i pretensiós pensar
que arribarem al cim. Totes les expedicions
que ho han provat des dels anys 80 eren
molt fortes, amb alpinistes russos o polonesos que es troben entre els millors del món”.
Mingote ha parlat amb Urubko i amb altres alpinistes que ho han intentat per comprendre millor el repte que afrontarà
aquest hivern: “Tots diuen que és una muntanya absolutament extrema. Jo la conec
bé de l’any 2018, però a l’hivern les condicions són molt pitjors, amb temperatures
de 50 graus sota zero, sensacions tèrmiques
que poden baixar dels 70, vents extrems...
És un projecte que no sé si la nostra generació serà capaç d’aconseguir, però la nostra
mentalitat ha de ser aspirar a fer un atac al
cim. Si trepitgem els vuit mil metres seria
un pas de gegant en el que pot arribar a ser
la futura conquesta del K2 a l’hivern. Arribar a trepitjar allà on l’ésser humà no ho ha
fet mai seria un èxit per a l’expedició”. Per
Mingote, hi ha dos factors essencials:
“Apostarem per tenir dos equips de treball
potents per anar avançant, per tal que quan

El català Sergi Mingote vol culminar la gran fita pendent de l’alpinisme a l’Himàlaia.
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Passatemps

MOTS ENCREUATS

Horitzontals

LES 7 DIFERÈNCIES

Verticals

1. Quadrúpede solípede. Antic departament

1. Petita vela de tres punys de teixit molt gruixut

i actual regió del Perú. 2. Fer ús d’una cosa. Una
festa luxosa. Article definit o determinat masculí.
3. Retenir una o més persones contra la seva
voluntat. El més simple dels hidrocarburs de la
sèrie olefínica. 4. Que no pot parlar. Que hi ha una
quantitat o un nombre regular o suficient d’alguna
cosa. 5. Dit literàriament del vent que té una certa
periodicitat anual. Que té erudició. 6. Que ha
complert noranta anys i encara no ha arribat a cent.
7. Substància que forma unes pólvores blanques,
cristal·lines, d’olor camforàcia. 8. Corrent natural
d’aigua que flueix amb continuïtat. Nom genèric
de les amides cícliques.

i molt reforçat de confecció. 2. En heràldica, és
la peça honorable resultant de la unió d’una banda
i una barra. 3. Obrar de tal o tal manera en certes
circumstàncies o envers una persona o una cosa
determinades. 4. Activitat humana que fa coses
boniques o diferents. Relatiu als samis o a llur
llengua. 5. Reu d’abigeat. 6. Fou la capital de l’imperi
mogol entre el 1556 i el 1658. Conjunció llatina. 7.
Sisena nota de l’escala musical diatònica. En la
construcció naval, aparell de corrioles. 8. Versat en
les lletres. 9. Element decoratiu de temàtica vegetal.
10. Gall dindi. 11. Nom obsolet de l’hafni. Sodi. 12.
Aire que traiem per la boca quan respirem. Tramvia.

SUDOKU

EL LABERINT

SOLUCIONS

Difícil
Fàcil

Difícil

MOTS ENCREUATS
Horitzontals: 1. T. Cavall. Ica. 2. Usar. Gala.
El. 3. Raptar. Etilè. 4. Mut. Bastant.
5. Etesi. Erudit. 6. Nonagenari. R.
7. Trimetadiona. 8. Í. Riu. Lactam.
Verticals: 1. Turmentí. 2. Sautor.
3. Captenir. 4. Art. Sami. 5. V. Abigeu.
6. Agra. Et. 7. La. Senal. 8. Lletrada.
9. Atauric. 10. I. Indiot. 11. Celti. Na.
12. Alè. Tram.

Fàcil

Jordi Bes
¿Qué propone con Enverdim Barcelona?

Enverdecer la ciudad, tanto como sea posible, para hacerla más harmónica, más saludable y con menos ruido.
¿Dónde falta verde? En todos los sitios. La

Administración hace su trabajo, pero los vecinos tenemos la posibilidad de incidir con
plantas en nuestros balcones y tejados.

¿Qué aporta el verde? Salud, un aire más

limpio, menos ruido –el verde lo amortigua–, regulación de la temperatura y, si lo
hacemos crecer, bienestar emocional.

Jordi Magrinyà

“Nuestra salud haría
un cambio brutal con
los balcones de verde”
Evita que se desperdicien las semillas de frutas y árboles
para fomentar que los barceloneses tengan más plantas
en casa y contribuir así al bienestar ciudadano

BRU AGUILÓ

¿Qué puede hacer cada uno? Comprar

plantas en la floristería. Pero yo lo que
hago es salvar semillas de la fruta o de árboles de la ciudad y plantarlas. También
poniendo un tiesto con tierra en el balcón,
cualquiera experimenta en pocos meses
que han llegado semillas y empiezan a salir
plantas. Con bien poco se puede hacer muchísimo. Imagina que todos los balcones de
la ciudad tuviesen verde... Sería un cambio
en nuestra salud brutal, y nada lo impide.

Una vez crecen sus plantas, ¿qué ocurre?

Algunas me las quedo, pero otras las dejo
en la calle con un cartelito: “Hola, soy un
naranjo, vengo de naranjas de la Vila Olímpica, y me gustaría que me llevaras a casa,
te haré feliz y juntos haremos una ciudad
más verde”. En otros municipios también
salvan semillas, y pronto incluso empezarán en el Voló, en la Catalunya Nord.
¿De aquí puede surgir un movimiento internacional? [Ríe] La idea es que se sume

quien quiera. Cuanto más verde pongamos,
mejor para las ciudades y todos los seres. Es
un remedio para el cambio climático bien

simple. Si una persona como yo, que no tenía ni idea de plantas, hoy en día es capaz
de salvarlas, lo puede hacer todo el mundo.
¿Cómo empezó todo? Había vivido en Eslovenia, que es un país muy verde, y de lo
primero que me di cuenta cuando volví fue
del ruido en la calle, del polvo, del humo...
Y empecé en agosto de 2019.
¿Ha afectado la pandemia? Lo ha parado
todo un poco, pero uno puede seguir enverdeciendo en su casa. Las personas con plantas, sobre todo en los momentos más duros
del confinamiento, han tenido un aliciente:
ver crecer plantas es muy satisfactorio.
¿La Administración hace suficiente para
enverdecer el espacio público? Quisiera

que hiciese más. Vamos a contrarreloj: vivimos la sexta extinción masiva, y la provoca la actividad humana. Como dice el
científico Stefano Mancuso, lo mejor que
podemos hacer es enverdecerlo todo.

MEMORIA VERDE
“Todos tenemos un recuerdo positivo
de infancia vinculado a un árbol, a
una planta, a la naturaleza; lo llevamos
dentro”, asevera Jordi Magrinyà
(Barcelona, 1978), cuyo empleo es el
coaching. Él se acuerda de un álbum
de los árboles de Barcelona o de la
vid del pueblo de los abuelos donde
veraneaba. Ahora ha sembrado la
semilla de Enverdim. La iniciativa
tiene web, redes sociales, se está
replicando en una quincena de
municipios, muchos de ellos metropolitanos, como L’Hospitalet de Llobregat y Badalona, y anima a las escuelas,
donde imparte charlas, a implicarse.

