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Solidaris
PALMA Quanfaltaundiaperquèco-
mencielMundialdefutbolde Sud-
àfrica, lesorganitzacionshumanità-
ries ens volen mostrar allò que no
veurem per la televisió i els riscos
quecorren lasalut i lavidadelsmi-
lers d’immigrants i refugiats que
s’hiconcentren.Aquestscol·lectius
no sols es veuen obligats a viure en
condicions molt precàries, sinó
quecontinuenpatint tot tipusdevi-
olència,assetjamentpolicíac,atacs
xenòfobs i no tenen accés a l’aten-
ció sanitària més essencial.

És lacruarealitatqueensexplica
Metges sense Fronteres, una ONG
quetreballadesdel 1999aSud-àfri-
ca iqueduatermeprojecteshuma-
nitaris a Musina, a Khayelitsha i a
Johannersburg. Precisament, a Jo-
hannersburg atén una mitjana de
2.300 consultes mensuals. A

aquesta ciutat al voltant de dos mi-
lers de persones malviuen a les ins-
tal·lacions de l’Església Metodista
Central i30.000posenenrisc lasu-
pervivència en edificis abandonats
on sovint manca aigua, llum i els
serveissanitarismésbàsics.Peròni
tan sols en aquestes condicions hi
viuen de franc. Els propietaris dels
immobles o les bandes organitza-
des els cobren lloguers abusius.
Amblaprecarietatquetothodomi-
na notothomelspotpagar i periò-
dicamentmilersd’ocupantssónex-
pulsats per empleats de companyi-
es de seguretat privades, a cops de
pal o amb bales de goma davant la
passivitatde laPolicia.Llavorsque-
den al carrer, desemparats. Ja el
2009MetgessenseFronteresdonà
l’alarma sobre la precària situació
sanitàriade lagentqueesrefugiaal

país i que lluita per sobreviure al
marge de la societat. Ara continua
estantdesesperada iengranmesu-
ra ignorada, denuncia l’agrupació.

El Mundial ha agreujat encara
més la situació dels més desfavo-
rits.SegonsAmnistia Internacional,
la Policia sud-africana utilitza les
normes i reglaments relacionats
amb el campionat per assetjar les
persones que no tenen llar, els im-
migrants estrangers i els venedors
ambulants. L’organització denun-
ciabatudes,detencionsarbitràries,
maltractaments iextorsió,amésde
la destrucció dels habitatges preca-
ris.Moltspidolaires ivenedors il·le-
gals són expulsats dels anomentas
“llocs d’accés controlat”, acusa
Amnistia amb referència als requi-
sits establers a les normes de la
FIFA, que creeen extenses zones

d’exclusió. Amnistía es queixa
també que el gran desplegament
policíaca indretsrelacionatsambla
Copa del Món significarà que hi
haurà menor quantitat d’agents als
barrisméspobres,queconcentren
la major part de delictes al país,
amb una de les taxes més altes de
criminalitat del món.

L’organització tem que la Policia
primi la protecció dels 350.000 vi-
sitants estrangers i recorri a les
armes contra aquells en què vegi
unaamenaçapera la imatgequees
transmetrà a l’exterior. I és que la
seguretat ha estat un dels majors
problemes amb vista al primer
Mundial en territori africà. A Sud-
àfrica es registren uns 50 assassi-
nats per dia, gairebé la mateixa
taxaquealsEUA,quetésisvegades
més d’habitants.• dB/Reuters

L’altra Sud-àfrica
Metges sense
Fronteres ens
mostra la cara
més dura, la que
ens amagarà el
Mundial del futbol:
la precarietat de
milers de refugiats
sotmesos a tot
tipus d’excessos

1 Clínica de MSF. Rejoice, la tercera per l’esquerra, fou violada a Musina poc
després de passar la frontera. 2. Immigrants corren cap a la coa per registrar-
se. 3. Interior d’un refugi per a dones. 4.Filferros romputs als afores de Beit-
bridge, ciutat fronterera amb Sud-àfrica. 5. Expulsió de refugiats duta a terme
per les Formigues Vermelles el 12 de febrer. 6. Sol·licitants d’asil de Zimbabue
a l’Església Metodista de Johannesburg.• Fotografies: Metges sense Fronteres
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Segi Detingut al País Basc
francès el dirigent
Jon Telleria
Les autoritats franceses van de-
tenir ahir a la localitat d’Urrug-
ne, al País Basc francès, el pre-
sumpte dirigent de Segi Jon Te-
llería. L’arrest es va dur a terme
en aplicació d’una euroordre
llançada pel jutge de l’Audiència
Nacional espanyol Fernando
Grande-Marlaska. Telleria va ser
traslladat posteriorment a de-
pendències policials de Baiona,
des d’on era previst que partís
cap a la localitat de Pau. Telleria
va poder informar de la deten-
ció la ràdio Info Zazpi, per a la
qual treballa i a la qual va asse-
gurar que l’arrest està relacionat
amb les darreres detencions
contra membres de Segi.

L’arrest, que pel que sembla
vivia a Urrugne des del setem-
bre passat, és considerat com un
dels màxims dirigents d’aquesta
organització il·legal i no havia
pogut ser detingut en l’operació
policial llançada el novembre
passat contra aquest grup de
l’esquerra radical basca lligat a la
banda terrorista ETA.•

JOSÉ L. RDEZ. ZAPATERO
President del Govern de l’Estat

“El que passa
i el que pot passar
és tan gros, que
jo no abandon
el vaixell de
cap manera”

Palau

ESTAT

MilletNovaquerella
LaFiscaliapresentàunaquerella
pertràficd’influènciescontra
FèlixMilletambrelació a l’opera-
cióperconstruir l’hoteldelPalau
delaMúsica,enlaqualhaviade
cobrarunacomissióde3,6mili-
ons,perunconveni firmatamb
elconsellerd’Economia.•

PrestigeDemanen12anysde
presóperalcapità
La Fiscalia ha demanat 12 anys
de presó per al capità del vaixell
Prestige, Apostolos Mangouras, i
que indemnitzi l’Estat espanyol
amb 1.974,54 milions d’euros de
manera solidària amb les com-
panyies d’assegurances del vai-
xell pels danys causats per la
marea negra derivada de l’enfon-
sament del petrolier el 2002.•

CiUNoduràenelprograma
electorallaconvocatòriad’un
referèndumindependentista
ElportaveudeCiUenelCongrés,
JosepAntoniDuran,afirmàque
CiUnoduràlaconvocatòriad’un
referèndumperala independèn-
ciadeCatalunyaenelprograma
electoraldelesautonòmiques.•

MÓN

Holanda Gran derrota
electoral per als
democratacristians
Elssondeigsapeud’urnarevela-
renla igulatatde lesdues formaci-
onsprincipalsdelpaís,amb31es-
cons.Així,pocdesprésdetancar
elscol·legiselectorals, liberals i la-
boristesmantenienunapugnadi-
rectaperconvertir-seenlaprime-
ra forçapolíticad’Holanda.Per
contra,elsdemocratacristiansse
situavencomelsgransderrotats
delscomicisenperdre20escons
respectedels41actuals,cosaque
haduit l’actualprimerministre,
JanPeterBalkenende,apresentar
ladimissiócomalíderdelpartit.•

Moren 4 soldats de l’ISAF
a l’Afganistan
Almenys quatre soldats es-
trangers de la Força Interna-
cional d’Assistència a la Se-
guretat (ISAF) van morir ahir
com a conseqüència de la
demolició d’un helicòpter de
l’OTAN per part dels insur-
gents al sud de l’Afganistan.•

Diversos atemptats
maten 6 persones a l’Iraq
Dos civils van morir ahir com
a conseqüència d’un atemp-
tat suïcida al pas d’una pa-
trulla de l’Exèrcit nord-ame-
ricà i quatre persones fina-
ren a diversos atemptats
perpetrats a altres punts de
l’Iraq.•

32 insurgents i 6 soldats
morts al Pakistan
Almenys 32 insurgents i sis
soldats moriren en combats
després d’un atac nocturn
dels integristes a un lloc de
les forces de seguretat en la
conflictiva regió tribal pakis-
tanesa d’Orakzai, a prop de
la frontera afganesa.•

Atac insurgent contra
camions de l’OTAN
La insurgència pakistanesa
va dur ahir a terme un atac a
prop d’Islamabad contra els
camions que transporten
subministraments a les for-
ces de l’OTAN a l’Afganistan,
que causà set morts i va des-
truir desenes de vehicles.•

Cheonan En reclamen una
nova investigació a l’ONU
Corea del Nord ha reclamat al
Consell de Seguretat de l’ONU
una nova investigació sobre l’en-
fonsament de la corbeta sud-co-
reana Cheonan el març passat i
ha advertit de conseqüències
“greus” si es discuteixen sanci-
ons en contra. Fins ara les ini-
vestigacions sobre l’autoria
apunten cap a Pyongyang.•

La Federació espanyola de futbol
pagarà sis-cents mil euros a cada
jugador de la selecció en cas que
guanyin el Mundial. Això, en
plena efervescència de la pitjor
crisi del segle, quan la paraula de
moda és “retallada” i quan cada

Alternatives
al pa i circ

dia que passa sembla que el fons
del pou sigui més avall. Respect
les aficions de cadascú però, vis-
tes les circumstàncies, em sembla
que la sobredosi de pa i circ que
viurem durant les properes qua-
tre setmanes no serà un especta-
cle gaire edificant.

Si algú cerca una alternativa al
consum gregari del Mundial, pot
aprofitar l’ocasió per aprendre al-
guna cosa de Sud-àfrica. I no em
referesc a res que s’assembli a un
carregós curs de formació. El ci-
nema ens brinda excel·lents títols,
recents o de fa més temps, per
posar un vídeo mentre les televisi-
ons ens bombardegin amb futbol.
I si preferiu la literatura, és un bon
moment per descobrir, si no el co-
neixeu ja, un autor extraordinari
com J. M. Coetzee, premi Nobel
de 2003. Sud-africà i blanc, Coet-
zee no augura que una altra Sud-
àfrica sigui possible. Es limita a
mostrar una altra Sud-àfrica, que
existeix però que no es veu gaire.
Com no es veurà, és clar, ni en les
retransmissions del Mundial ni en
els seus xous col·laterals.•

MIQUEL ÀNGEL MARIA
www.miquelmaria.cat
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Orient Mitjà

Regne Unit Retallada
sense exclusions
El Govern britànic ha demanat
a diferents agències internaci-
onals d’ajuda humanitària,
com el Banc Mundial i diver-
ses agències de l’ONU, que de-
mostrin que els resultats són
eficaços o s’enfrontaran a re-
duccions en el finançament.•


