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Treballadores 
sexuals acusen 
els abolicionistes 
de crear alarma

SOCIETAT

■ Diverses entitats i treballa-
dores sexuals han elaborat un 
manifest contra l’abolició de 
la prostitució i a favor de regu-
lar aquesta activitat, alhora 
que critiquen els polítics per 
situar el debat «en l’absurd» i 
els abolicionistes per crear 
«alarma». El manifest, que sig-
nen, entre d’altres, l’associa-
ció Genera, la Fundació Àm-
bit Prevenció, Prostitutes In-
dignades i Aprosex, explica que 
no pretenen «rebatre els argu-
ments abolicionistes, però sí 
posar en qüestió» les seves for-
mes perquè les consideren 
«part d’un feminisme que re-
nega de la seva pròpia capaci-
tat de construir aliances i re-
lacions d’igualtat entre dones». 
«Ens menyspreeu anomenant-
nos ‘carn’, ens acuseu de ser 
delinqüents, ens convertiu en 
objectes en lloc de reconèixer-
nos com a subjectes de dret i 
reproduïu estigma sobre to-
tes les dones», afegeix en re-
ferència als abolicionistes el 
manifest, que compta amb el su-
port de la CUP, l’Associació 
Stop Sida i Ca La Dona. «No 
tenim càrrecs de poder ni ami-
gues poderoses, però estem 
empoderades. Nosaltres no 
som tan ‘cultes’ però som sàvi-
es i ens preocupa ser rigoro-
ses, nosaltres no som totes 
blanques, sinó que som diver-
ses. Nosaltres no necessitem 
el vostre paternalisme, neces-
sitem drets», diu el manifest.
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El judici del cas Nóos continua 
aquesta setmana amb les decla-
racions de diversos testimonis 
davant el tribunal de la secció 
primera de l’Audiència de Pal-
ma, entre ells l’exconsellera de 
Salut de la Generalitat de Cata-
lunya Marina Geli i l’exconse-
ller d’Universitats Manel Bal-
cells, que estan citats demà di-
marts. 

En el judici en què estan acu-
sats la infanta Cristina, el seu 
marit Iñaki Urdangarin, el soci 
d’aquest, Diego Torres, i 14 per-
sones més, els exconsellers Ma-
rina Geli i Manel Balcells res-
pondran previsiblement a pre-
guntes sobre un projecte de 
col·laboració per a la celebració 
d’un congrés sobre salut i es-
port que va plantejar l’Institut 
Nóos a la Generalitat el 2005 
per uns 3 milions d’euros i que 
va ser rebutjat. 

Tots dos van declarar sobre 
aquell projecte durant la instruc-
ció de la causa, així com també 

sobre un conveni per 35.000 eu-
ros que la Generalitat va signar 
amb l’Institut Nóos l’any 2005. 

Manel Balcells, que llavors 
era secretari d’Estratègia i Co-
ordinació del departament au-
tonòmic de Salut, va explicar en 
el seu moment que el conveni 
va ser perquè l’Institut Nóos ce-
dís un dels seus treballadors, 
l’expert en cooperació interna-
cional Ignacio de Juan, perquè 
finalitzés un pla director que 
havia iniciat. 

També està citat a declarar 
com a testimoni l’exdirector ge-
neral d’Immigració de la Gene-
ralitat, Estanislau Alonso. 

Gairebé 400 testimonis 
A més a més de les persones es-
mentades, demà dimarts estan 
citats a declarar dos expresi-
dents del València CF, Juan Bau-
tista Soler i Vicente Soriano. 
Demà passat dimecres està pre-
vist que declari l’exsecretari 
d’Estat d’Esport i actual direc-
tor d’esports professionals del 
FC Barcelona, Albert Soler. 

La setmana vinent estan citats 
uns 60 testimonis en el judici 
del cas Nóos que es desenvolu-
pa a l’Escola Balear de l’Admi-
nistració Pública de Palma 
(EBAP), tot i que la majoria de-
clararan per videoconferència. 

Fins ara ja han declarat més 
de 200 testimonis dels prop de 
380 previstos. 
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Els exconsellers Marina Geli i Manel 

Balcells declaren demà pel cas Nóos

Marina Geli era consellera de Salut quan, l’any 2005, l’Institut Nóos  
va presentar el projecte d’un congrés sobre salut i esport. FOTO: ACN

Sobre un projecte  
que Urdangarin  
va presentar a la 
Generalitat per 
celebrar un congrés  
i que va ser rebutjat

‘Simon Boccanegra’ 
Gran Teatre del Liceu 
 

■ Aquest any fa 50 anys que Plá-
cido Domingo va cantar al Gran 
Teatre del Liceu per primera ve-
gada. Per a una ocasió tan espe-
cial la Fundació RBA va organit-
zar una festa al seu edifici. Con-
sistia en una entrevista al tenor 
feta pel director de La Vanguar-
dia, Màrius Carol, i després un còc-
tel servit per Nandu Jubany. 
Unes sis-centes persones es van 
aplegar a la seu de l’editorial de 
RBA. Plácido Domingo estava 
exultant i feliç per tantes mos-
tres de felicitació i reconeixe-
ment que li estan atorgant aquests 
dies a Barcelona. Després de 
3.823 funcions que porta fetes 
al llarg de la seva carrera, con-
fessa que ara ha trobat el punt 
just de la veu: ha passat de tenor 
a baríton, que, en realitat, és el 
que li tocava ser –diu ell–, i que 

per ser tenor va haver de treba-
llar molt la veu perquè no era el 
seu registre. També va expressar 
el seu amor pel futbol –a la seva 
joventut va ser porter aficionat– 
i pel Real Madrid. 

Ens va explicar que a Berlín 
van estar vuitanta minuts aplau-
dint-lo i que al final, quan que-
daven unes cinquanta persones 
que no volien marxar, es va asseu-
re a l’escenari i va començar a 
parlar amb el públic. Tot i així 
reconeix que el divisme ha passat 
a la història i que si no et posen 
el teu nom en lletres majúscu-
les és perquè no et toca. 

Domingo va reconèixer que 
canta gràcies als seus pares, que 
també eren cantants, que li van 
inculcar l’amor a la música i el 
van fer estudiar piano. El seu pa-
re era català i ell ha viscut en in-
finitats de ciutats, entre les quals 
hi ha Barcelona, que va reme-
morar amb emoció. 

Compagina el cant amb la di-
recció d’orquestra i reconeix 
que també compon, però va pas-
sar els mèrits al seu fill. Quan li 
van preguntar què pensa de les 
produccions trencadores, va res-
pondre que no s’hi sent gaire a 
gust, i que prefereix no desvir-
tuar les obres antigues. Actual-
ment està cantant Simon Boca-
negra en tres produccions dife-
rents, una de les quals és al Liceu. 
També va agrair que haguessin 
reconstruït l’actual Liceu tal 
com estava abans i no fent-lo 
modern. Reconeix que no sap si 
podrà cantar d’aquí a dos mesos 
perquè l’edat és la que mana –
no va amagar que en té 75– i les 
cordes vocals van com van. Tot 
i així té un calendari ple per a 
molts anys endavant. 

Ens va parlar de la tempora-
da que van actuar els Tres Te-
nors (ell, Pavarotti i Carreras) 
i que Pavarotti duia els seus em-

botits d’Itàlia i que de tant en 
tant es posava a cuinar. 

Tot plegat va passar una ho-
ra de xerrada. Després la gent es 
va dispersar per la terrassa i els 

diferents pisos de RBA per as-
saborir un còctel de categoria 
que elogiava tothom. 

Una gran nit al voltant d’un 
gran (ara) baríton.

50 anys de Plácido Domingo al Liceu
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Plácido Domingo durant una actuació al Gran Teatre del Liceu, on 
protagonitza l’òpera de Verdi ‘Simon Boccanegra’. FOTO: ANTONI BOFILL/EFE


