
Realisme hoteler

E
n el transcurs de l’úl-
tim any (des del maig 
del 2008), el preu mit-
jà d’una nit d’hotel a 
Barcelona ha caigut un 

31%, és a dir, des de 131 euros 
fins a 90, segons una enquesta 
fiable coneguda ahir. L’abarati-
ment és una conseqüència direc-
ta del descens de les pernoctaci-
ons, una de les manifestacions 
més visibles de la crisi en un sec-
tor, el turístic, situat en primera 
línia de foc de la recessió.
 Amb aquest important ajust a 
la baixa dels preus, que el gremi 
matisa amb xifres no tan contun-
dents, els hotelers demostren ser 
realistes i tenir capacitat d’adap-
tació als vaivens del mercat en 
una situació particularment difí-
cil. Si el cost de la vivenda ha des-
cendit d’una forma acusada, i si 
els fabricants d’automòbils es-
tan oferint importants descomp-
tes, per parlar de dos sectors des-
tacats de l’economia espanyola, 

no hi havia cap motiu per mante-
nir els preus dels serveis hotelers 
en els mateixos nivells que abans 
o bé en similars. 
 El descens de preus, a més a 
més, ajudarà a millorar la im-
pressió que, des que es va con-
vertir en una destinació turís-
tica de primer ordre arran de 
l’èxit dels Jocs Olímpics del 1992, 
Barcelona té uns hotels excessi-
vament cars. El sector sempre ha 
negat que es pogués estendre al 
conjunt d’establiments l’acusa-
ció d’abusos en els preus, enca-
ra que, certament, n’hi va haver. 
Segons l’enquesta, els hotels de 
Barcelona es troben avui entre 
els 10 més barats dins del grup de 
les 27 ciutats més importants del 
món. És una bona dada, malgrat 
que encara sorprèn veure que, de 
mitjana, és més barata una nit 
d’hotel a Berlín o Tòquio que a 
Barcelona.  Els professionals del 
sector no haurien de menyspre-
ar aquest fet.

Editorials

Nou desa�ament 

de Corea del Nord

versaris del bloc socialista, els di-
rigents nord-coreans han activat 
la bomba. Però a diferència dels 
primers anys 60, el perill atòmic 
ha deixat de ser un risc assumi-
ble i ha passat a ser una amenaça 
menyspreable. Tots els teòrics de 
la dissuasió nuclear i l’equilibri 
del terror han deixat de tenir a 
la seva disposició tribunes on po-
der desplegar les seves idees, i, en 
canvi, les han ocupat els promo-
tors de limitar, primer, i reduir, 
després, els arsenals nuclears.
 Ni tan sols entra en els càlculs 
d’uns dirigents ocupats sobretot 
a perpetuar-se en el poder, repro-
duir la lògica perversa del xantat-
ge nuclear del passat. Cosa que 
no significa que no pensin que 
la bomba és la millor arma per 
prolongar la dictadura a través 
de l’amenaça als seus veïns, la vo-
luntat cada vegada més gran de 
la Xina d’arbitrar en els assump-
tes de l’Àsia i la remota possibi-
litat de disposar un dia no gai-
re llunyà d’armes estratègiques 
capaces d’arribar fins a Alaska. 
Aquest és almenys el rerefons del 
seu desafiament.

L’
assaig nuclear subter-
rani realitzat ahir per 
Corea del Nord ha alar-
mat la comunitat in-
ternacional i ha situat 

els Estats Units davant de l’obli-
gació ineludible de contenir els 
deliris de grandesa del dictador 
Kim Jong-il per tranquil·litzar els 
seus aliats més pròxims a la de-
tonació, Corea del Sud i el Japó, 
i dissuadir altres països, especi-
alment l’Iran, de seguir per una 
via semblant. Aquesta és la sego-
na ocasió en què el règim estali-
nista de Pyongyang desafia l’or-
dre internacional mitjançant el 
recurs al poder de l’àtom i, igual 
que el 2006, ho fa sota la calcula-
da comprensió de la Xina i la re-
tòrica de la prudència de Rússia, 
que faran tots els esforços possi-
bles per moderar l’enuig del Con-

sell de Seguretat de l’ONU. Això, 
a la pràctica, reforçarà la convic-
ció nord-coreana segons la qual 
la continuïtat del seu règim de-
pèn en bona mesura de les mega-
tones emmagatzemades.
 Aclaparat per les conseqüènci-
es dels freqüents períodes de fam, 
una economia en ruïnes i una ide-
ologia que és sinònim d’endarre-
riment i repressió, el grup diri-
gent que encapçala Kim Jong-il 
entén que la fase d’assentament 
del Govern de Barack Obama pre-
figura el marc adequat per nego-
ciar des d’una oposició avantat-
josa. Recordant potser que al fer 
els primers passos, l’Administra-
ció del president John F. Kenne-
dy, moguda per la innovació en 
el si de la guerra freda, va enca-
denar diversos sobresalts abans 
de fer-se respectar pels seus ad-
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 En el fons de la qüestió hi ha la 
presència dels pares, que en el cas 
de l’avortament als 16 anys pot des-
aparèixer. Aquest és el segon prin-
cipi que pot caure amb l’aprovació 
d’aquesta llei. Se’ns proposa que, 
per a un avortament als 16 anys, els 
pares no cal que n’estiguin ni tan 
sols informats. La consellera Mari-

na Geli insisteix en la pintoresca pro-
posta que les noies en trànsit d’avor-
tament puguin anar acompanyades 
d’una persona adulta, que, segons 
sembla, no estarà mai tan mal vista 
com els pares.
 En tot aquest embolic, ja no es 
tracta de rebaixar la majoria d’edat 
dels joves a tots els efectes. També 
hi apareix un nou element: l’extin-
ció de la responsabilitat parental. 
Aquesta reforma proposa que se si-
gui pare fins als 16 anys. A partir 
d’aquí, les relacions paternofilials 
es veuran determinades per la vo-
luntarietat i esperem que per la cor-
dialitat. I és que aquesta reforma, 
que amb tant d’enrenou ens propo-
sa el Govern, pot comportar no po-
ques contradiccions. Fins ara, la res-

ponsabilitat subsidiària dels pares 
era evident. El seu fill de 16 anys, en 
una exhibició de barcelonisme mal 
entès, es dedica a carregar-se els vi-
dres dels aparadors. L’heroic gam-
berro és detingut pels Mossos. ¿Qui 
es pensen vostès que en pagarà els 
desperfectes? Aquest mateix menor 
és multat per la possessió o pel con-
sum d’una pedreta de haixix i ja ve-
uen els pares rascant-se la butxaca. 
Els tutors de l’institut truquen els 
pares per informar-los del baix ren-
diment escolar del noi. ¿S’imaginen 
aquests pares dient que ells ja no te-
nen res a veure amb el fill perquè ell 
considera que pot fer el que li plagui 
sense informar-los-en?
 En aquesta absència forçada de la 
figura paterna només davant el dret 
de l’avortament als 16 anys s’obren 
molts buits i no pocs dubtes. Si vos-
tè, pare o mare, va a un hospital pú-
blic davant la sospita d’una apendi-
citis de la seva filla, serà informat de 
les conseqüències possibles d’aque-
lla intervenció i li demanaran l’au-
torització. L’hi demanaran a la seva 
filla i també a vostè. L’apendicitis re-

coneix als pares una tutela i un dret 
a la informació que l’avortament els 
nega.
 Però anem un pas més enllà. El 
fet de ser pares no implica ser bones 
persones. Imaginem-nos que la seva 
filla s’acull a aquesta llei i se sotmet 
a l’avortament acompanyada, això 
sí, per la professora de gimnàstica o 
per la portera de l’immoble, però en 
cap cas informant-ne els pares. Qual-
sevol intervenció quirúrgica, fins i 
tot les menys complicades, pot des-
embocar en una complicació. Ima-
ginem que, arran d’aquest avorta-
ment, la complicació sorgeix i els 
pares descobreixen el pastís. ¿Qui li-
mitarà llavors la legítima demanda 
de responsabilitats a una suposada 
mala praxi mèdica? I, davant el te-
mor que això passi, ¿han pensat els 
impulsors d’aquesta reforma que es 
poden trobar amb una total objec-
ció dels metges a practicar avorta-
ments en aquestes condicions? Ja no 
seria una objecció de consciència, si-
nó una simple mesura d’autodefen-
sa. Que s’ho pensin: una llei així és 
incompatible amb la frivolitat.TOÑO VEGA

Els pares molesten

L’ anomenada reforma de la 
llei de salut sexual, tam-
bé coneguda com a llei de 

l’avortament, ha tret a la llum al-
guns aspectes de la controvertida 
majoria d’edat. S’enfronten dues 
concepcions cada vegada més allu-
nyades. Una d’elles és la que conside-
ra que les responsabilitats dels joves 
són cada vegada més grans i arriben 
cada vegada més aviat. La contrària 
es plasmaria en una actitud sobre-
protectora pròpia d’una adolescèn-
cia massa llarga.

Els dies
vençuts
JOAN
BARRIL

Noms propis

El robatori, en una base militar, de 
centenars de documents secrets 
amb dades íntimes del personal de 
la RAF constitueix una vergonya per 
a l’Exèrcit britànic i el seu màxim 
responsable polític.

John Hutton
Ministre de Defensa britànic

La presència del ministre en els actes 
del Dia de l’Àfrica, celebrat a Madrid 
per les legacions dels països del con-
tinent, és un bon detall de la diplo-
màcia espanyola cap a una zona que 
pateix.

Miguel Ángel Moratinos
Ministre d’Afers Estrangers

L’ampliació en un 66% de les instal-
lacions de la companyia a les dàrse-
nes de Sant Bertran i el Morrot ha 
estat un projecte que exemplifica 
l’aposta estratègica de la naviliera 
pel port de Barcelona.

Jorge Vega-Penichet
President de Trasmediterránea

El vencedor de l’últim Tour de 
França va donar ahir un autèntic 
cop de mà al Giro a l’imposar-se en 
l’etapa reina de la carrera, i així ha 
passat a tenir el liderat a poc més de 
dos minuts. 

Carlos Sastre
Ciclista

La publicació de Papeles inesperados, 
una compilació de textos inèdits de 
Julio Cortázar, suposa un motiu de 
satisfacció per a aquest estudiós i, so-
bretot, per als seguidors del desapa-
regut escriptor argentinofrancès.

Carles Álvarez
Editor


