
L’atenció sanitària als sense papers

E
l Ministeri de Sanitat reacciona 
tard en el seu intent de voler har-
monitzar les diferents cobertures 
sanitàries als immigrants que vi-
uen en situació irregular a les co-

munitats espanyoles. Certament és necessà-
ria una solució al desgavell actual que fa que 
l’atenció sanitària dels sense papers sigui di-
ferent segons el territori en què estiguin em-
padronats. La situació és resultat del demo-
lidor decret que el PP va aprovar fa tres anys 
i que excloïa de l’atenció primària aquestes 

persones (tret en els casos d’embaràs, me-
nors i urgències). Moltes autonomies (fins i 
tot algunes dirigides pel PP) han anat apro-
vant normatives pròpies per atendre els que 
no tenien targeta sanitària i esquivar 
d’aquesta manera una llei que va rebre de-
molidores crítiques de col·legis mèdics, enti-
tats socials, partits polítics i fins i tot del Con-
sell d’Europa que el Govern central sempre 
va desatendre. 
 Ara, quan expira la legislatura i les ur-
nes s’acosten, Sanitat retrocedeix. Ho fa, a 

més de tard, malament. No és temps de ne-
gociar els dies d’empadronament de l’im-
migrant, o el seu nivell d’ingressos o la se-
va inclusió en registres discriminatoris. El 
dret a la salut que recull la Constitució no 
admet limitacions i ha de prevaler sobre 
qualsevol benefici econòmic vinculat a 
l’estalvi en el sector sanitari. L’assistència 
universal sanitària va ser un dels pilars de 
l’Estat de benestar a Espanya. La seva ple-
na recuperació resulta ara un dels nostres 
desafiaments col·lectius.

L
a compareixença d’Artur Mas a la 
Diputació Permanent del Parla-
ment per explicar els motius de la 
convocatòria del 27-S era intem-
pestiva per innecessària, i tots els 

partits de l’oposició l’havien interpretat 
com una operació del president per tenir un 
excel·lent altaveu quan falten pocs dies per-
què comenci la campanya més transcenden-
tal de la història contemporània de 
Catalunya. Però el registre judicial, diven-
dres passat, de la seu de Convergència De-
mocràtica de Catalunya a la recerca de pro-
ves sobre la seva presumpta percepció de co-
missions il·legals per l’adjudicació de 
contractes de la Generalitat va desmuntar 
aquesta estratègia de lluïment i va obligar 
Mas, per no ser acusat de pusil·lànime, a ac-
ceptar que el Parlament també debatés so-
bre la corrupció en l’entorn convergent. El 
resultat va ser una sessió estranya, en què es 
van barrejar la poesia de les grans apel-
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Una estranya sessió al Parlament
lacions a la dignitat de Catalunya i la prosa 
del finançament irregular de la política.
 Com era previsible, va ser aquest últim 
l’argument gairebé únic de la sessió i, amb di-
ferents graus d’intensitat, tots els partits, a 
excepció de CDC, van retreure a Mas laxitud 
amb els diners polítics opacs. Com també era 
imaginable, el president va dir que no creia 
en casualitats, i va atribuir l’«espectacle» del 
registre de la seu de CDC a la imminència del 
27-S. Mas va fer servir un to de certa mesura i 
va deixar la indignació per al portaveu del 

seu partit, Jordi Turull, que va arribar a dir so-
bre el registre: «¿Què volen aquesta gent (la 
Guàrdia Civil) que truquen de matinada?», es-
trofa d’una cançó de Maria del Mar Bonet que 
al·ludeix a un jove mort víctima de l’assetja-
ment policial en el franquisme. Un paral-
lelisme excessiu i fins i tot estrafolari.
 En les seves llargues intervencions, Mas 
va oscil·lar entre l’exhibició de les mesures 
que el Govern ha adoptat en favor de la trans-
parència –terreny en què a penes va convèn-
cer l’oposició–, l’aportació de dades amb les 
quals intentar desmentir el cobrament de  
comissions il·legals per CDC, i la ignorància 
de detalls concrets sobre la comptabilitat 
del partit. Amb tot, el més sorprenent que va 
dir el president va ser que altres partits tam-
bé van cobrar del grup Telyco, i sobretot, que 
els lobbies fan donacions en funció de la se-
va afinitat amb els partits. Una afirmació in-
quietant que ha de moure a reflexió sigui 
quin sigui el resultat del 27-S.

La compareixença que Mas 
volia dedicar al 27-S acaba 
sent un agre debat sobre el 
finançament irregular de CDC
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El responsable de la política militar 
d’Obama ha reconegut que el tan-
cament del penal de  Guantánamo, 
una de les promeses pendents del 
president, pot quedar per a una al-
tra legislatura davant la tancada 
oposició de la majoria republicana 
al Congrés.	 3Pàg. 18

Ashton
Carter
Secretari de 
Defensa dels EUA

Noms propis
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El grup que presideix forma part 
de l’aliança que firmaran vuit en-
titats financeres per no cobrar als 
clients d’altres bancs una comis-
sió de dos euros al treure diners 
dels seus caixers automàtics, tal 
com ja fan CaixaBank, BBVA i 
Santander.	 3Pàg. 24

Josep
Oliu
President del 
Banc Sabadell
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El centre municipal d’acollida d’im-
migrants i refugiats de Barcelona 
ha rebut en vuit mesos el triple de 
peticions d’asil que fa tres anys. És 
el primer refugi per als que arriben 
indefensos amb el seu drama al da-
munt.	 3Pàg. 34

Ramon
Sanahuja
Director
del SAIER
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El corredor basc de l’equip Astana 
va fer una formidable exhibició en 
l’etapa més dura de la Vuelta en els 
últims 80 anys. El seu triomf el 
confirma com una de les grans 
apostes de futur del ciclisme espa-
nyol.	 3Pàg. 42

Mikel
Landa
Ciclista
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Recolzat per un nodrit equip d’ar-
tistes i creadors, el grup punter del 
teatre barceloní va presentar de for-
ma conjunta la programació dels 
seus quatre teatres, que inclou 45 
espectacles, dels quals 12 seran pro-
ducció pròpia.	 3Pàg. 48

Daniel
Martínez
President
de Focus
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Primera fila    icult
La nova temporada teatral

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l grup Focus va reunir ahir 
un autèntic exèrcit d’artis-
tes i creadors de primera fi-
la a l’Antiga Fàbrica Damm 

per presentar per primera vegada 
de forma conjunta les quatre tem-
porades dels seus teatres: Romea, 
Goya, La Villarroel i Condal. Sense 
anar més lluny, la incombustible 
Concha Velasco va venir expressa-
ment des de Madrid, i el director Ge-
orges Lavaudant, des de França. El 
nodrit grup de primeres espases de 
l’escena va deixar constància de la 
necessitat de fer pinya al voltant 
d’una de les empreses punteres del 

un exèrcit d’a rtistes
teatre barceloní dels últims 30 anys, 
que ahir va exhibir múscul i capaci-
tat de reacció. «Després de tres tem-
porades afectats per la crisi i per 
l’IVA, volem sortir de les trinxeres 
amb un exèrcit de creadors i artistes 
per demostrar que el teatre està més 
viu i és més necessari que mai», va 
afirmar el seu president, Daniel 
Martínez.

EL MATEIX CATÀLEG / El Romea, el Goya, 
el Condal i La Villarroel –la seva 
programació s’ha editat en un ma-
teix catàleg– programaran 45 es-
pectacles. Hi haurà 12 producci-
ons pròpies (sis de l’any passat en 
gira) i sis coproduccions, més que 
en anys anteriors. D’un pressupost 
global d’11 milions d’euros, es des-
tinaran 4 milions a la producció 
–respecte als 3,2 del 2014– i un mi-
lió a publicitat –el doble– per inten-
tar remuntar els índexs d’ocupació. 
Queda lluny, va lamentar Martínez, 
aquella època en què les xifres no pa-
raven de créixer, temps en què el sec-
tor perseguia els tres milions d’espec-
tadors per temporada. 
 «L’assistència als nostres teatres ha 
baixat, encara que el Romea ha tin-
gut 100.000 espectadors», va destacar 
Martínez, satisfet per aquesta dada. 
L’històric escenari que dirigeix Borja 

El grup Focus exhibeix múscul  
i presenta de forma conjunta la 
programació dels seus quatre teatres

Romea, Goya, Condal i La Villarroel 
oferiran 45 espectacles, amb un nombre 
més gran de produccions pròpies

‘AutORREtRAtO DE uN JOVEN cAPitAliStA 
ESPAÑOl’. Teatre Goya. Octubre.

‘OliViA Y EuGENiO’. Teatre Goya. Octubre i novembre.
‘El lARGO ViAJE DEl DÍA HAciA lA NOcHE’.
Romea. Octubre i novembre

‘El GRitO EN El ciElO’.
Teatre Romea. Setembre.‘OZOM’. Teatre Condal. Desembre i gener.

Barcelona q Daniel Martínez , entre 
Concha Velasco i Josep Maria Pou a la 
foto, va posar a l’Antiga Fàbrica Damm 
amb els directors del Goya, La Villarroel, 

FOTO DE FAMÍLIA 
DELS PROTAGONISTES 
DE LA TEMPORADA
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Un exèrcit d’a rtistes
Sitjà, «que és un teatre privat amb vo-
cació pública», va apuntar el seu res-
ponsable, recuperarà aquesta nova 
temporada èxits com Sócrates. Juicio y 
muerte de un ciudadano, protagonitza-
da per Josep Maria Pou, i Els veïns de 
dalt, de Cesc Gay. També portarà mun-
tatges que han triomfat a Madrid com 
El largo viaje del día hacia la noche, dra-
ma d’Eugene O’Neil protagonitzat 
per Vicky Peña i Mario Gas; i César y 
Cleopatra, un duel escènic entre Ánge-
la Molina i Emilio Gutiérrez Caba.
 Un altre aclamat actor, Eduard 
Fernández, encapçala Panorama so-
ta el pont, d’Arthur Miller, un clàssic 
del segle XX amb què el mestre Lavau-
dant torna a Barcelona. Aquesta se-
rà l’única producció privada. I jun-
tament amb La Perla 29 estrenarà Els 
cors purs, en què Oriol Broggi dirigi-
rà Pablo Derqui en aquesta adapta-
ció del relat Mary de Cork, de Joseph 
Kessel, que barreja passió i política a 
la Irlanda de principis del segle XX. 
El muntatge tancarà una tempora-
da que obre aquest mes La Zaranda 
amb El grito en el cielo, que es va veure 
al Temporada Alta.

CONCHA VELASCO / El Teatre Goya, que 
dirigeix Josep Maria Pou, aixeca el teló 
amb la música i l’humor d’Allegro, de 
Paco Mir, que alternarà amb l’espec-
tacle en solitari d’Alberto San Juan Au-
torretrato de un joven capitalista español, 
una crítica a les contradiccions de la 
nostra societat. A l’octubre, l’aclama-
da Concha Velasco tornarà amb Olivia 
y Eugenio, que sota una superfície cò-
mica amaga la lluita d’una mare per 
un fill amb síndrome de Down. L’avar, 
un gran clàssic de Molière amb Roger 
Pera com a protagonista, dirigit per 
Josep Maria Mestres, serà l’única pro-
ducció pròpia del teatre. I en règim de 

coproducció amb Bitó estrenarà un 
musical de petit format, 73 raons per 
deixar d’estimar-te, amb Abel Folk i la 
cantant Mone. L’única reposició serà 
La plaza del diamante, amb què Lolita va 
triomfar la temporada passada.
 A La Villarroel, que capitaneja Ta-
nia Brenlle, el primer plat fort serà 
Marits i mullers, adaptació d’Àlex Rigo-
la de l’univers de Woody Allen. El re-
partiment és amb actors fetitxe del 
director, com Joan Carreras i Andreu 
de Benito, que actuaran amb Mòni-
ca Glaenzel, Sandra Monclús, Llu-
ís Villanueva i Mar Ulldemolins. Els 
madrilenys Feelgood Teatro presen-

taran La estupidez, una grotesca histò-
ria ambientada a Las Vegas de l’argen-
tí Rafael Spregelburd.
 La sala, que aposta per noves dra-
matúrgies i companyies emergents, 
coproduirà amb Sixto Paz la versió te-
atral de l’exitós film Smoking room. I 
produirà Infamia, la primera obra de 
Pere Riera després de la seva aplaudi-
da Barcelona. L’autor i director comp-
tarà amb Jordi Boixaderas i Emma Vi-
larasau. A ella la veurem molt aviat al 
Condal, que obre el teló amb Caiguts 
del cel, de Sébastien Thiéry, on fa pa-
rella amb el seu marit, Jordi Bosch. 
El Condal, que ha sigut remodelat i 
llueix com si fos nou, també exhibi-
rà Ozom, nou xou del Mag Lari, i Taxi, 
una comèdia protagonitzada per Jo-
sema Yuste. H

«S’ha de demostrar 
que el teatre està 
més viu que mai», 
afirma Daniel 
Martínez

‘SÓCRATES’ Teatre Romea. Setembre i octubre. ‘ELS VEÏNS DE DALT’. Teatre Romea. Novembre i desembre.

‘CAIGUTS DEL CEL’. Teatre Condal. Setembre i octubre.‘ALLEGRO’. Teatre Goya. Setembre i octubre.

JOSEP GARCIA

el Condal, el Romea, tots a primera 
fila acompanyats per famosos 
artistes. Entre ells, els directors 
Georges Lavaudant, Sergi Belbel, 

Josep Maria Mestres i Àlex Rigola, o 
actors com Emma Vilarasau, Jordi 
Bosch, Eduard Fernández, Nora 
Navas, Fran Perea, Vicky Peña i Mario 

Gas. Focus contractarà gairebé 300 
artistes i tindrà 27 companyies actives 
al llarg de l’any, amb 350 
representacions en gira.


