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‘Menes’ desprotegits als 18 anys

R
esulta molt difícil imaginar uns 
pares esperant que els seus fills 
compleixin els 18 anys per pre-
parar-los les maletes i fer-los fora 
de casa. Però una cosa molt sem-

blant és el que està passant amb els menors 
immigrants tutelats per la Generalitat, és a 
dir, a càrrec de cadascun de nosaltres, quan 
compleixen la majoria d’edat. 

Sense cap xarxa de protecció ni permís la-
boral, aquesta és la incapacitant situació en 
què es trobaran 1.100 menors immigrants 
tutelats per la Generalitat que compliran la 
majoria d’edat aquest any. Les portes ober-
tes per anar-se’n dels centres, però tancades 
a qualsevol possibilitat de vida digna. No-
més volen treballar, però es quedaran em-
presonats per les trampes d’una llei d’es-
trangeria que no ofereix respostes a la reali-
tat de tants.  

Són joves que arrosseguen un passat de 
dolor i misèria amb què no van voler confor-

mar-se. Després de posar en joc fins i tot les 
seves vides, van arribar als nostres carrers a 
la recerca d’un futur. Sens dubte, són super-
vivents, però no superherois. Demanar-los 
que amb 18 anys es mantinguin quan molts 
ni tan sols han aconseguit regularitzar la se-
va situació significa enviar-los a la invisibili-
tat. És a dir, a la delinqüència o l’explotació. 
No només està en joc el seu futur, també el 
del conjunt de la societat. 

Si no es dissenya una solució política glo-
bal per a aquests joves, la seva situació aca-
barà derivant en un problema de seguretat. 

Sens dubte, una bona notícia per a la ultra-
dreta, que trobarà el camp adobat per sem-
brar el seu discurs de l’odi. Ara per ara, la 
major part de l’esforç per evitar que aquests 
joves malvisquin al carrer recau en els ajun-
taments i en les oenagés. Però els recursos 
són escassos o inexistents i, a més, no poden 
enfrontar-se a una llei que no afavoreix la in-
tegració. 

Els pedaços improvisats no oferiran les so-
lucions globals que el desafiament requereix. 
Només un pla d’ajuda integral desenvolupat 
per les administracions implicades podrà tre-
ballar per la plena integració d’aquests joves 
Són diversos els fronts a cobrir. Des d’agilitar 
la seva regularització o, almenys, allargar la 
protecció fins que es resolgui, fins a cobrir les 
seves necessitats mínimes, desenvolupar pro-
grames de formació i facilitar la seva inserció 
laboral. Finalment, aquests joves ja formen 
part de la nostra societat. La seva dignitat i fu-
tur també són els nostres.

És necessari      un pla d’ajuda 
integral de les administracions 
implicades per activar la plena 
integració d’aquests joves

Un relator per aprovar els Pressupostos

E
l Govern central l’anomena «rela-
tor», i les seves funcions, tal com 
les defineix l’Executiu central, 
s’assemblen molt a les d’un nota-
ri. Es tracta, en qualsevol cas, de 

l’última oferta del Govern per desbloque-
jar el suport dels independentistes als Pres-
supostos, un «relator» que s’incorpori a la 
taula dels partits catalans (que ahir es va 
tornar a reunir) i que pugui donar fe del 
que s’hi tracta, «prendre notes», segons el 
Govern. La figura, definida en aquests ter-

mes, està lluny del «mediador de caràcter 
internacional» que garanteixi el compli-
ment dels acords, com demana l’ala dura 
de Junts per Catalunya, però en principi sa-
tisfà ERC i el PDECat. Almenys confien 
prou en el gabinet de Pedro Sánchez per-
què retirin les mocions a la totalitat als 
Pressupostos i en permetin la tramitació. I, 
d’aquesta manera, guanyar temps. 

El fedatari, tal com el concep l’Executiu, 
no participaria en les reunions bilaterals 
Govern-Generalitat, cosa que difícilment 

acontentarà el nucli que orbita al voltant 
de Waterloo. De la mateixa manera, tot i 
que per raons contràries, la proposta des-
perta les crítiques de la dreta espanyola, 
que veu una rendició en qualsevol gest de 
distensió. Però és això precisament el que 
el relator és, un gest del Govern cap als in-
dependentistes, just el que aquests li sol·li-
citaven per negociar els comptes. Un nota-
ri d’aquest tipus no solucionarà la crisi, pe-
rò obre noves vies i possibilitats perquè la 
via política, molt incipient, fructifiqui.

Esperanza 
Aguirre
Expresidenta 
del PP de Madrid

EEEE
Mentre era presidenta del PP de 
Madrid, el partit va camuflar amb 
factures falses almenys 1,7 milions 
d’euros, que es van destinar en rea-
litat a finançar la campanya elec-
toral del 2011 i a sopars de Nadal, 
segons consta en un informe de la 
Guàrdia Civil. 3Pàg. 19

Dolores 
Delgado
Ministra 
de Justícia

EEEE
La titular de Justícia demana al fis-
cal general de l’Estat que l’informi 
de les diligències obertes sobre els 
casos d’abús sexual a l’Església, da-
vant l’«alarma social» pels escàn-
dols publicats a EL PERIÓDICO i al-
tres mitjans. 3Pàg. 29

José 
Mourinho
Entrenador 
de futbol

EEEE
El tècnic ha acceptat la sentència 
de l’Audiència Provincial de Ma-
drid per la qual se’l condemna per 
frau fiscal a un any de presó (que 
no complirà ja que no té antece-
dents) i a una multa de més de tres 
milions d’euros. 3Pàg. 44

Isabel 
Vidal
Gerent del 
Grup Focus

EEEE
Ha sigut nomenada presidenta de 
l’Associació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (Adetca), en substitu-
ció de Bet Orfila. La nova junta s’ha 
marcat, entre les principals línies 
de treball, incrementar el públic a 
les sales. 3Pàg. 53

Josep M. 
Campistol
Director general 
de l’Hospital Clínic

EEEE
El Clínic durà a terme durant el 
Mobile World Congress la primera 
operació a distància en directe 
amb 5G, una tecnologia cridada a 
revolucionar el camp de la salut, ja 
que facilita l’assistència remota i 
evita desplaçaments. 3Pàg. 27
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CANVI EN L’ASSOCIACIÓ TEATRAL CATALANA

Isabel Vidal presidirà Adetca
3 La gerent del Grup Focus relleva Bet Orfila al capdavant de l’entitat

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

L
a gerent del Grup Focus, Isa-
bel Vidal, és la nova presiden-
ta de l’Associació d’Empreses 
de Teatre de Catalunya (Adet-

ca), segons va fer públic ahir l’entitat 
a través d’un comunicat. La fins ara 
secretària de la junta substitueix Bet 
Orfila, gerent de La Perla 29, que ocu-
pava el càrrec de presidenta des del 
juny del 2016. 

El programa d’acció de Vidal 
planteja com a primers objectius 
«recuperar el públic perdut des de la 
temporada 2011-12», en la qual es va 
aconseguir al rècord de 2.890.624 es-
pectadors, «i fer campanyes per tor-

nar a situar el teatre en el centre de 
l’activitat cultural i de lleure», va as-
senyalar la nova presidenta, que 
també preveu reformar els estatuts i 
englobar a Adetca tota la riquesa i di-
versitat del teatre català. «Hem de 
donar cabuda al nou talent». 

Amb aquesta finalitat, juntament 
amb la nova presidència, la junta 
també es renova parcialment. Mari-
na Marcos (El Maldà) s’incorpora a la 
vicepresidència de Salas de Proximi-
tat (abans Territori) al lloc de Marta 
Montalbán (Bitò Produccions), que 
passa a assumir la secretaria. Les al-
tres dues vicepresidències (Teatres i 
Productors) es mantenen amb María 
José Balañá i Toni Albadalejo (Ane-

CINE D’ANIMACIÓ

El festival Animac 
homenatjarà Hillenburg, 
creador de Bob Esponja

EL PERIÓDICO 
LLEIDA

La mostra internacional de cine 
d’animació Animac, que se cele-
brarà a Lleida entre el 21 i el 24 de 
febrer, estarà dedicada aquest any a 
l’stop motion, tècnica del rodatge fo-
tograma a fotograma, i presentarà 
pel·lícules de fantasia i compromís 
social. També es retrà homenatge el 
dia de la clausura al creador de Bob 
Esponja, Stephen Hillenburg, que 
va morir el novembre del 2018. 

La directora d’Animac, Carolina 
López, va presentar ahir el progra-
ma del festival, en el qual es mostra-
ran 320 curtmetratges, nou llarg-
metratges, quatre migmetratges i 
deu peces de televisió. 

López va explicar que a l’home-
natge hi assistirà un amic íntim de 
Hillenburg, el director Mark Osbor-
ne, autor de l’animació d’El petit 
príncep  i Kung Fu Panda i que també 
va col·laborar en la pel·lícula i les 
primeres temporades de la sèrie de 
televisió de Bob Esponja. 

El director i cofundador de l’os-
caritzat estudi d’animació Aard-
man Animations, Peter Lord, rebrà 
el Premi d’Honor de la mostra el 
dia de la inauguració al Teatre la 
Llotja. El Premi Animation Master 
de Animac serà per a la directora, 
productora i guionista especialitza-
da en animació stop motion finlan-
desa Katariina Lillqvist. Els argen-
tins Rodolfo Pastor i Petra Stein -
meyer, exiliats el 1977 i establerts a 
Barcelona fins a la seva jubilació, 
rebran aquest any el premi a la 
 trajectòria. 

La 23a edició d’Animac ha batut 
el rècord de 1.050 curtmetratges, 
300 més que l’any passat, dels que 
ha seleccionat 191, xifra que amb 
les retrospectives i seccions oficials 
sumen un total de 320. Els projec-
tes procedeixen de 66 paï sos, entre 
ells França, el Regne Unit, el Brasil, 
l’Iran, els EUA, Corea, Finlàndia, el 
Japó i Xile. 

La regidora de Cultura de Lleida, 
Montse Parra, va destacar que uns 
11.000 alumnes d’escoles i instituts 
passaran per les sessions per als 
més petits d’Animac, i l’alcalde, 
Fèlix Larrosa, va considerar que fes-
tivals com aquest, «que aposten pel 
talent i la creativitat, confirmen la 
potencialitat que té Lleida en ta-
lent creatiu». H

33 Isabel Vidal, nova presidenta d’Adetca.
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xa), respectivament. Joan Neigré (Sa-
la Trono), vocal de l’anterior junta, és 
el nou tresorer. A més, el nou equip 
incorpora com a vocals David Selvas 
(La Brutal) i la mateixa Orfila, i man-
té David Marín (Nau Ivanow) i Òscar 
Balcells (L’Aurora). 

 
LÍNIES D’ACTUACIÓ / Les principals líni-
es d’actuació que planteja la junta 
de Vidal són treballar per incremen-
tar el públic a les sales, dotar de més 
centralitat el teatre en els àmbits 
cultural, social, econòmic i polític i, 
finalment, impulsar el desenvo -
lupament del sector atenent les no-
ves generacions i sensibilitats dels 
agents teatrals. 

La nova presidenta va iniciar el 
1996 la seva carrera professional en 
el Grup Focus, ocupant diferents càr-
recs en l’organització fins al 2016, 
quan va ser designada gerent de 
l’empresa. Aquell mateix any va pas-
sar a ocupar el càrrec de secretària 
general a la junta directiva d’Adetca. 
I, des del juliol del 2018, és membre 
del consell executiu de Barcelona 
Global, centrat a atreure talent i acti-
vitat econòmica a Barcelona. H

33 Hillenburg i la seva creació.


