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26 d’abril de 1986, la
tídica, a Serguii Mirnyi
orprendre treballant al
ament de química de
ersitat de Khàrkiv, seutat d’Ucraïna; llavors
7 anys. El van mobios mesos després de
ent, en la segona onada
eja, perquè durant el
militar soviètic havia
ntrenat per actuar en el
n atac químic o bacte. Durant 35 dies, va dicomando de liquidaa zona contaminada, i
nada a casa va estar
y abatut, somnolent i
forces per a res, cirncies que atribueix no
a la radiació, sinó tamstrès i les jornades exts.

guii Mirnyi, els 80.

egura haver vist la sèrie
i diu que en especial el
4, el dedicat als liquidaquelles mans soviètiue van substituir els rosos, està basat línia
a en l’obra documental
lana Aleksiévitx Voces
rnóbil (1997). No li treu
a la premi Nobel bie, però remarca que el
a ser escrit fa 20 anys»
ant, obvia missatges
ors d’esperança i resiliEl fet, per exemple, que
a Ignatienko, dona emada d’un bomber i ena en la pantalla per l’acssie Buckley, pogués
re un altre fill anys desla catàstrofe.
persisteixen en la mecicatrius que no són
a. El seu marit, Vasily Igo, s’ofegava amb el vòes seves vísceres. El van
r a Moscou en un taüt de
obert de formigó. I deshi havia sabates que li
n als peus inflats.

LLL
Txernòbil, i han de seguir un
protocol estricte: la ruta marcada, camisa i pantalons llargs, res
de xancletes ni posar objectes sobre el terra, on es dipositen els
isòtops de cesi-137 i estronci-90.
Al final de la visita, passen per un
dosímetre. També els empleats
de Chornobyl Tour se sotmeten
periòdicament a anàlisis, i els
seus nivells de radiació estan
«dins del normal».
ESTIGMATITZACIÓ SOCIAL / «Miri’m,
estic ben sa, amb les coses que
em corresponen per l’edat;
quan vaig al metge, mai li dic
que vaig ser a Txernòbil el
1986». L’expert afirma que el
nostre cos disposa d’un sistema
multicapa de protecció cel·lular en constant funcionament
per eliminar virus, bacteris, microorganismes i també la radiació. «Com a animals socials,
som més vulnerables als factors

Serguii Mirnyi
assegura que
un dia de visita
suposa la
mateixa radiació
que una hora de vol
Chornobyl Tour
ha vist duplicades
les peticions
d’informació
l’últim any gràcies
a la sèrie d’HBO
psicològics», i addueix tant l’estigmatització social que van patir molts liquidadors com el fet
que les compensacions monetàries que percebien els empenyien a persistir en la malaltia, en l’apatia.
Encara que aquest argument
podria aixecar ampolles, entre
l’embolic de dades sobre les conseqüències de la catàstrofe, només algunes emergeixen diàfanes, indiscutibles: que l’accident
va llançar a l’atmosfera 400 vegades més radioactivitat que la
bomba sobre Hiroshima; les 31
persones, entre bombers i empleats de la central, que van morir immediatament després de
l’esclat; i els 1.800 casos documentats de càncer de tiroide infantil. En el seu moment, l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) va aventurar que, de les
600.000 persones contaminades, unes 4.000 moriran d’algun
tipus de càncer, però resultarà
impossible vincular-los directament amb la radiació. H
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El 42% dels
espanyols, a
favor d’acotar
els lloguers
b Els enquestats pel

CIS demanen més
vivendes socials
i préstecs barats
O. P.
MADRID

C

b Els llogaters diuen
que la falta d’un bon
ingrés els impedeix
comprar un pis
molt cars, i per al 36%, cars. El
21% dels sondejats tenen la
sensació que les rendes estan
pujant molt (el 27% afirma que
estan pujant «una mica»). La
majoria atribueix la pujada a
dos motius: escassetat de pisos
de lloguer i especulació.

omprar –mitjançant
una hipoteca– segueix sent l’opció prioritària per a la majoria dels espanyols en matèria de
vivenda, segons constata el baròmetre de juny del Centre
d’Investigacions Sociològiques (CIS) fet públic ¿El dret a una vivenda digna
ahir. El 44,4% dels en- ha de ser protegit pel Govern?
questats ja la tenen pagada i el 25% encara estan 0
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abonant les quotes al
banc. L’opció del lloguer
a preu de mercat és l’esSí
No Ns/Nc
collida pel 15,6% dels en90,2%
6,2% 3,6%
questats, mentre que
amb prou feines el 3% te¿I com? MULTIRESPOSTA
nen una renda inferior
Préstecs barats
al preu de mercat. La
49,9%
per comprar vivendas
meitat dels llogaters

(45%) esgrimeixen la falPolítica de limitació
41,8%
ta d’ingressos com a
del preu dels lloguers
principal motiu per lloUn parc públic
gar la seva vivenda en
38,3%
suficient
comptes de comprar-la.
El 82% de la població
L’enquesta del CIS revela
prefereix comprar abans que
llogar, i el 90% admet que el que els espanyols consideren
dret de tots els espanyols a tenir que, a més de limitar el preu
una vivenda digna ha d’estar del lloguer, hi ha altres soluprotegit «de manera activa» pel cions polítiques per protegir
Govern. ¿Com? El 42% dels son- el dret a la vivenda. La que més
dejats estan convençuts que consens té és la construcció de
una de les vies principals seria vivendes socials (53%). Obtenir
establir una política de limita- préstecs barats per comprar un
ció de preu dels lloguers, cosa pis (50%) i fomentar el parc púque ja s’aplica a París i Berlín i blic de vivendes de lloguer
que es debat a Catalunya, on els (38%) són unes altres de les pospartits de l’oposició van tombar sibilitats esmentades.
El CIS també pregunta soal Parlament –al·legant falta de
diàleg– la iniciativa del Govern bre l’ocupació. El 80% asseguper posar límit als preus del llo- ra que no coneix cap cas de viguer. Un mes abans, al maig, vendes ocupades mentre els
l’Autoritat Catalana de la Com- seus propietaris disfrutaven
petència (ACCO) ja va alertar d’unes vacances o estaven fora
que el text podria produir alte- de casa per algun altre motiu.
racions significatives en el fun- En general, els espanyols assecionament competitiu del mer- guren que, davant de les ocupacions, hi ha dues possibilicat de la vivenda.
Només el 24% dels espanyols tats: donar solucions habitaasseguren que el preu dels llo- cionals als okupes (31%) i exguers és ajustat. Per al 16% són pulsar-los (39%). H

