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■ El sector dels serveis socials, contra
les subhastes de contractes públics

El ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, ahir als Cursos d’Estiu d’El Escorial. EFE

Front comú de cinc comunitats
contra la llei de l’avortament
L’aprovació de la reforma pot endarrerir-se fins a finals de setembre
MARIONA FERRER I FORNELLS
MADRID

El govern espanyol continua esquivant tot debat sobre la polèmica llei
de l’avortament. Sap que la reforma
estrella del ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, no només ha
aixecat un fort malestar social, sinó que també remou les seves bases
i, fins i tot, alguns dels seus barons
regionals. Ahir l’executiu va voler
esquivar el tema de nou a la Conferència Sectorial d’Igualtat. Malgrat
que les cinc autonomies on no governa el Partit Popular (PP) havien
demanat que s’inclogués en l’ordre
del dia, es va evitar parlar de la reforma perquè no sumen majoria.
Això sí, tant Catalunya com Andalusia, el País Basc, Astúries i Canàries van acordar demanar la retirada
de l’avantprojecte de llei orgànica
de protecció de la vida del concebut
i dels drets de l’embarassada durant
el torn obert de preguntes.
“Se’ns roba la possibilitat de debatre sobre aquesta qüestió”, va assenyalar ahir Guillermo Martínez
Suárez, conseller de presidència del
govern d’Astúries, en sortir de la reunió. El seu homòleg canari, Francisco Hernández, qualificava d’“incomprensible” que el ministeri de
Santitat “s’hagi negat a debatre en

una Conferència Sectorial d’Igualtat ni més ni menys una llei de
l’avortament que afecta directament els drets de la dona”.
Les cinc autonomies denuncien
que el govern espanyol no les informa de l’elaboració del projecte de
llei i ho han d’esbrinar per la premsa. Ahir Gallardón va deixar caure
que la reforma podria aprovar-se al
setembre. Després d’haver-ho retardat des del 2012, semblava que
l’aprovació havia de ser imminent
–durant els dos consells de minis-

Moviment
Les autonomies on no governa
el PP exigeixen a Gallardón
la retirada de l’avantprojecte
tres que queden abans de les vacances d’agost–. “Estic en condicions
d’avançar que el projecte s’aprovarà abans que acabi l’estiu, i l’estiu
acaba al setembre, no?”, va dir el titular de Justícia davant dels mitjans
durant la inauguració d’un dels cursos d’estiu de la Universitat Complutense de Madrid a El Escorial.
El portaveu asturià a la Conferència Sectorial d’Igualtat va assenyalar que segurament es retardarà
fins al setembre perquè “seria absurd que [la reforma] anés al consell

Una desena d’organitzacions del sector dels
serveis socials van firmar ahir a la tarda un acord
per impulsar la millora de la contractació pública i
acabar amb les subhastes d’aquests contractes.
Patronals, sindicats, col·legis professionals i
entitats socials reclamen a les administracions
públiques que els serveis d’atenció a les persones
deixin d’adjudicar-se a l’opció més econòmica, com
passa ara. Entre altres mesures, proposen que
s’introdueixi un mínim en la valoració qualitativa i
que no s’acceptin ofertes econòmiques
desproporcionadament baixes. Segons va explicar
després de la firma el vicepresident de la patronal
La Confederació i portaveu del grup promotor,
Joan Segarra, l’objectiu d’aquesta iniciativa és
“preservar la qualitat, viabilitat i sostenibilitat
d’uns serveis públics sociosanitaris i d’atenció a la
infància, la joventut, la dependència, la
discapacitat i altres grups particularment
vulnerables”.

de ministres d’aquest divendres o el
pròxim” i que els representants de
les comunitats no en tinguessin
“cap informació”.
La directora de l’Institut Català
de les Dones, Montse Gatell, no va
atendre la premsa després de la conferència tècnica preparatòria a la
reunió sectorial, però després va
subscriure la decisió de fer un front
comú contra la llei en un comunicat.
Crítiques d’associacions ‘pro vida’

Les associacions pro vida van lamentar ahir que Gallardón es prengui “a la lleugera” els terminis per
aprovar la reforma. El portaveu de
Dret a Viure, Gádor Joya, va criticar
que Madrid estigui “més preocupat
pels càlculs electorals que per salvar
vides”. En canvi, la delegada del govern a Madrid, Cristina Cifuentes
(PP), va reiterar els seus dubtes sobre la llei. En una entrevista a
l’agència Europa Press va demanar
el “màxim consens”.
La Conferència Sectorial d’Igualtat va aprovar ahir un nou protocol
que permet a les víctimes de violència de gènere i els seus fills desplaçar-se a una casa d’acollida d’una
autonomia diferent de la seva en un
màxim de 15 dies. Catalunya i el País Basc van votar en contra de la proposta perquè “no especifica recursos i envaeix competències”.e

JORDI PIZARRO

■ Illinois legalitza la marihuana
medicinal per a epilèptics
L’estat nord-americà d’Illinois autoritzarà l’ús de
marihuana medicinal per a nens i adults que
pateixen epilèpsia a partir del gener del 2015.
Segons el governador d’Illinois, Pat Quinn,
l’objectiu de la nova llei és “alleujar” el patiment
de la població afectada per aquesta malaltia. Els
nens només podran rebre aquest tractament si ho
autoritzen els pares. “L’epilèpsia és una condició
debilitant, i aquest alleujament ajudarà a reduir
part dels símptomes a les persones que pateixen
convulsions”, va afirmar en un comunitat Quinn.
La iniciativa d’agregar l’epilèpsia a la llista de
condicions legals per tractar amb marihuana
arriba en un moment en què diversos estats han
convertit en legal l’ús mèdic d’aquesta droga.
D’altres, com Colorado i Washington, han anat més
enllà i n’han legalitzat l’ús recreatiu.

