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Part del secretariat
vol canvis de
persones i més
debat intern per
no dimitir dissabte

Mentrestant
estudia si li permet
o no l’ingrés
permanent
en una residència

La direcció de
l’ANC intenta
reconduir la
divisió interna

El jutge obliga
Millet a tornar
a dormir
a la presóNacional

El Parlament no tindrà
qui el visiti. Almenys no
des de Madrid per esclarir
el cas de l’espionatge amb
Pegasus. El president del
govern espanyol, Pedro
Sánchez, i els ministres
Nadia Calviño (Econo-
mia), Yolanda Díaz (Tre-
ball), Fernando Grande-
Marlaska (Interior) i Mar-
garita Robles (Defensa) no
acudiran el 3 de març a la
seu de la sobirania catala-
na i menystindran la cita-
ció a la comissió d’investi-
gació que investiga l’ús del
programari Pegasus per
esquivar les preguntes i
demandes d’explicacions
dels grups catalans. “Des
del màxim respecte insti-
tucional al Parlament de
Catalunya, el president
del govern i els seus minis-
tres reten comptes davant
el Congrés i el Senat, on ja
han contestat a múltiples
preguntes i compareixen-
ces sobre aquesta qües-
tió”, es van excusar fonts
de La Moncloa. En un cli-
ma enrarit propi d’una no-
vel·la de Joseph Conrad o
John le Carré, ERC, Junts
i la CUP –per separat–
protagonitzen una ofensi-
va a les Corts per exigir
aclariments sobre el cibe-
ratac de l’israelià Tal Ha-
nan contra els portals web
de la Generalitat coinci-
dint amb el 9-N del 2014 i
per reclamar a Marlaska
que en relati l’abast.

La prosa de la desjudi-
cialització conviu amb la
trama de novel·la d’espies
que omple les pàgines de la
política catalana, però ai-
xò no vol dir que el presi-
dent investit el 2020 al
Congrés accepti creuar el
pont aeri i acudir al Parla-
ment el mes que ve. Que

un electe sigui citat a de-
clarar per una cambra im-
posa a priori l’obligació
d’assistència, però en rea-
litat sempre ha existit un
buit legal sobre l’abast de
l’obligació. “Serà obligato-
ri comparèixer a requeri-
ment de les cambres. La
llei regularà les sancions
que es puguin imposar per
incompliment de l’obliga-
ció”, fixa l’article 76.2 de la
Constitució.

Precedent Rajoy-Soraya
Més problemàtic és quan
el prec és del Parlament.
De fet, abans de l’1 d’octu-
bre del 2017 l’aleshores
president Mariano Rajoy i
la seva vicepresidenta, So-
raya Sáenz de Santama-
ría, ja van ser citats a de-
clarar al juliol al Parla-
ment per explicar l’opera-
ció Catalunya. La brigada
Aranzadi de lletrats al ser-
vei del PP, però, va impro-
visar una sol·licitud al
Consell d’Estat –presidit
per l’exministre del PP Jo-
sé Manuel Romay Becca-
ria (2012-2018), un men-
tor polític de Rajoy des de
l’etapa a Galícia– perquè
l’ens consultiu eximís els
companys de partit del
mal tràngol. “No resulta

obligat atendre el requeri-
ment de compareixença”,
li va concedir el Consell
d’Estat a Rajoy i Sáenz de
Santamaría. I això no va
ser tot: l’ens de caràcter
consultiu va autoritzar els
inquilins de La Moncloa a
no entregar cap documen-
tació útil al Parlament,
aleshores presidit per Car-
me Forcadell. Amb Roger
Torrent ja de president, la
cambra catalana va tornar
a citar Rajoy i Santamaría
el 2019 per explicar-se per
l’aplicació del 155, i ni tan
sols havent exercit com a
autoritat suplantadora de
la voluntat popular ho van
acceptar i van tornar a es-
grimir el dictamen del
Consell d’Estat.

La tesi al Consell d’Estat
Fonts de l’entorn de Sán-
chez no oculten que amb
tots aquests precedents
que va servir el Consell
d’Estat al seu predecessor
a La Moncloa era fàcil ara
obtenir un justificant per
l’exoneració d’acudir-hi.
Es dona la circumstància
que Rajoy no només va
menystenir el Parlament
sinó també el Congrés:
d’acord amb una sentèn-
cia del Tribunal Constitu-
cional del 2018, el líder del
PP va violar la Constitució
durant deu mesos mentre
era president –des de les
eleccions del 2015 fins a la
investidura de l’octubre
del 2016 gràcies al PSOE–
per la seva insubmissió de
negar-se a sotmetre’s a les
sessions del control del
Congrés de cada dimecres
amb l’excusa que ell havia
estat elegit per la cambra
de l’anterior legislatura i
no per la cambra de la le-
gislatura en curs, la qual
no va reconèixer mai com
a legítima a l’hora de poder
interpel·lar-lo.

Hanan i la contractació
Si bé Gabriel Rufián no ha
reeixit a l’hora d’obtenir
una resposta del president
Sánchez sobre el cas de
l’infiltrat i policia espanyol
amb pseudònim Daniel
Hernàndez Pons, ERC va
registrar ahir la sol·licitud
de compareixença de Mar-
laska al Congrés per rela-
tar l’abast del ciberatac del
2014 que s’ha atribuït
l’empresari israelià Tal
Hanan –un cas destapat
pel consorci Forbidden
Stories– i una bateria de
preguntes sobre si el go-
vern, Interior o el CNI va
contractar els seus serveis
per boicotejar els portals

en ocasió de la votació de
l’1-O del 2017. En cas
d’una resposta afirmativa,
els firmants Rufián i
Montse Bassa reclamen
saber si va ser pagat amb
fons reservats, i, en cas de
negativa, si l’Estat ho in-
vestigarà per esbrinar-ne
l’autoria o deixa impune
aquest atac que va alterar
també serveis sanitaris.

Bateria de preguntes
Junts, al seu torn, desple-
ga l’ofensiva al Congrés, al
Senat i al Parlament Euro-
peu i vol que compareguin
Sánchez, Marlaska i Félix
Bolaños (Presidència) a
les Corts per aclarir si l’Es-

tat ha contractat Demo-
Man, firma propietat de
l’exsubcomandant de l’ex-
èrcit israelià Tal Hanan.
“L’Estat espanyol s’ha
convertit en un client ha-
bitual d’aquest tipus d’em-
preses”, denuncia la por-
taveu de Junts al Congrés,
Míriam Nogueras. L’atac
del 9-N va consistir a adre-
çar a les pàgines de la Ge-
neralitat un tràfic 20.000 i
60.000 vegades superior a
l’habitual per sobrecarre-
gar el sistema, amb afecta-
ció al servei de recepta
electrònica o a l’accés de
les emergències mèdiques
als historials clínics. “L’ús
d’aquests programaris ex-

David Portabella
MADRID

Plantada de Sánchez al Parla
NO · El president i els ministres es neguen a acudir a la seu de
la sobirania pel cas Pegasus al·legant que es deuen al Congrés
FI · Ofensiva d’ERC, Junts i la CUP per exigir que el ciberatac
de l’israelià Hanan pel 9-N s’esclareixi i que Marlaska ho relati
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“Des del màxim
respecte institucional
al Parlament, el
president ret comptes
davant el Congrés”
La Moncloa

“Serà obligatori
comparèixer a
requeriment de les
cambres. La llei
regularà sancions”
Article 76.2 Constitució

Sánchez al·lega que on ha de
retre comptes és al Congrés i al
Senat però no davant el
Parlament ■ J.J. GUILLÉN / EFE



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 17 DE FEBRER DEL 2023 | Nacional | 5

Autodeterminacions
L’APUNT sempre massa lent avanç dels drets individuals. A Espa-

nya, l’exvicepresidenta Carmen Calvo ha perdut la bata-
lla contra el progrés. Al Regne Unit, l’està guanyant la
TERF per excel·lència J.K. Rowling davant la primera mi-
nistra escocesa, que diu que plega. L’escriptora acusa
Nicola Sturgeon de “destruir els drets de les dones”
amb la seva llei trans. Viu en una novel·la de fantasia.Emili Bella

No recordo qui era que deia que a l’Estat espanyol es
pot triar qué pone en tu DNI pel que fa al sexe, però no
pel que fa a la nacionalitat. L’autodeterminació de gène-
re és possible gràcies a l’aprovació de la llei trans que
tant ha costat de tirar endavant per les reticències de
les TERF –sigles en anglès de “feministes radicals tran-
sexcloents”– socialistes. Es tracta de tota una fita en el

emplifica una pràctica re-
current d’aquests serveis
per part de l’Estat espa-
nyol i això el converteix en
el principal sospitós”; va
indicar el portaveu de
Junts al Senat, Josep Lluís
Cleries. La CUP, en canvi,
exigeix a través de Mireia
Vehí i Albert Botran que a
la comissió d’Interior del
Congrés compareguin Ha-
nan –de 50 anys i vinculat
també a Cambridge Analy-
tica (acusada d’utilitzar
milions d’usuaris de Face-
book per influir en la victò-
ria de Donald Trump el
2016)– i el secretari d’es-
tat de Seguretat, Rafael
Pérez. ■

ament

Una setmana després que
el Tribunal Constitucional
rebutgés el recurs del PP
presentat fa 13 anys con-
tra le llei de terminis vi-
gent des del 2010, el Con-
grés va aprovar ahir la no-
va llei de l’avortament –la
llei orgànica de salut se-
xual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de
l’embaràs–, amb la qual la
Generalitat –i la resta de
comunitats– haurà de ga-
rantir-ne el dret en hospi-
tals públics i amb la qual
les joves de 16 i 17 anys ja
no necessitaran autoritza-
ció paterna en la decisió
d’interrompre l’embaràs
durant les primeres 14 set-
manes (l’aval patern va ser
introduït pel PP). “Hi hau-
rà resistències en l’aplica-
ció de la llei, igual que n’hi
ha hagut amb totes les lleis
feministes”, va alertar la

ministra d’Igualtat, Irene
Montero. A més de la llei de
l’avortament, gràcies als
185 sís del PSOE i Podem i
els socis com ara ERC da-
vant 154 nos (PP, Vox i
Cs), la majoria d’esquerres
també va aprovar un altre
emblema del Ministeri
d’Igualtat, la llei trans, per
la qual serà possible el can-
vi de sexe al registre des
dels 16 anys sense diag-
nòstic mèdic ni tracta-
ment hormonal previ, per
als menors de 14 a 16 anys
amb aval patern i des dels
12 amb aval judicial.

El gruix de la llei de
l’avortament entra en vi-
gor quan es publiqui avui al
BOE però hi ha disposi-
cions que regiran d’aquí a
tres mesos. La ministra
d’Igualtat, que va tenir un
record per a l’exministra
socialista Bibiana Aído i el
“mal tracte” que va patir
de la dreta, va convocar la
Generalitat i la resta a tre-

ballar amb els centres sani-
taris per garantir que a tots
els hospitals públics hi hagi
personal suficient per rea-
litzar avortaments tot res-
pectant al mateix temps el
dret a l’objecció de cons-
ciència dels sanitaris.
“Avortament segur i en la
pública per no morir, anti-
conceptius per no avortar i
educació sexual integral
per decidir, ser lliures i ser
feliços. Visca la lluita de les
dones i gràcies a la majoria
feminista de la cambra que
la fa possible”, va dir Mon-
tero. “Rebutgem la llei per

innecessària i per infanti-
litzadora”, va dir Marta
González (PP). “M’escan-
dalitza que sancionin amb
presó qui mata una rata
mentre es pot matar lliure-
ment un nen al ventre
d’una mare. Això és sadis-
me”, va denunciar la ultra-
dretana Lourdes Méndez
(Vox). “Els drets no estan
prou garantits mai. Do-
nem per fet que el dret a
l’avortament romandrà in-
còlume, però segons qui-
nes majories hi hagi al Con-
grés no serà així”, va aler-
tar Pilar Vallugera (ERC).
Es dona la circumstància
que Alberto Núñez Feijóo
ha fet la pirueta de beneir
que el TC mantingui ara la
llei de terminis impugnada
pel PP de Rajoy el 2010.

Carmen Calvo s’absté
En la votació de la llei
trans, l’exvicepresidenta i
ara diputada del PSOE
Carmen Calvo va trencar

de nou la disciplina de vot i
es va abstenir, així que se-
rà multada de nou pel
PSOE amb 600 euros. Da-
vant del Congrés, lluitado-
res pels drets trans com
ara Carla Antonelli i Mar
Cambrollé s’abraçaven
amb Montero i les diputa-
des Vallugera (ERC), Pilar
Calvo (Junts) i Mireia Vehí
(CUP), entonaven el crit
“Hi ha llei trans!” i rebien
crits transfòbics d’un grup
de dones afins a les tesis de
Carmen Calvo com ara
“Ser mujer no es un senti-
miento”, “Sacad los cojo-
nes de las competiciones” i
“No queremos machos en
nuestros espacios”. “Brilla
el sol. Avui comencem a
construir una societat
més igualitària”, va lloar
Antonelli. El Codi Civil afe-
girà els termes progenitor
gestant o no gestant al cos-
tat de pare o mare per des-
plegar el llenguatge inclu-
siu. “Ayuso ha dit que grà-
cies a la llei trans augmen-
ten suïcidis i depressions.
No. El que fa la llei és per-
metre a tothom ser qui és”,
va rebatre Montero.

On no hi ha acord és en
la reforma de la llei del “no-
més sí és sí”. Si bé la minis-
tra Montero vol l’acord
amb el PSOE abans del de-
bat del 7 de març al Con-
grés per no anar al 8-M en
plena divisió del feminis-
me, el president Pedro
Sánchez prioritza refer la
llei ja i, si cal, fer-ho amb el
PP. ■

La llei de l’avortament i la
llei trans superen l’últim
tràmit i entren en vigor
a La Generalitat garantirà la interrupció en hospitals públics a Amb 16 anys no caldrà
aval patern a Montero vol acord pel “només sí és sí” el 8-M i Sánchez ja mira al PP

David Portabella
MADRID — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

La ministra Montero i activistes pels drets trans com ara Carla Antonelli i Mar Cambrollé celebren l’aprovació final de la llei trans al Congrés ■ JAVIER LIZÓN / EFE

“Hi haurà resistències
a l’aplicació d’aquesta
llei, igual que n’hi ha
hagut amb totes les
lleis feministes”
Irene Montero
MINISTRA D’IGUALTAT
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De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

              

MUJERES DE PAJA

Teatre L’Ateneu de Celrà, 
dissabte 4 de març,

a les 20 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

INA

Teatre de Lloret, 
divendres 3 de març,

a les 20 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

PARENÒSTIC
Concert espectacle a càrrec 

d'Anna Ferrer

Teatre L’Ateneu 
de Celrà, 

diumenge 19 de febrer,
 a les 19 h

 

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

GRACES
Silvia Gribaudi

Teatre Municipal 
de Girona, 

dissabte 25 de febrer,
 a les 20 h 

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l'entrada: 18 euros 
Zona A

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

AUDITORI DE 
GIRONA 
OFERTA 2x1 
LIMITADA

COBLA CIUTAT 
DE GIRONA 

Auditori de Girona, 
Sala de Cambra, 

dissabte 25 de febrer,
a les 19 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l’entrada: 
12 euros, zona A

CANTA GRAN! 

Auditori de Girona, 
Sala Montsalvatge, 

diumenge 26 de febrer,
a les 18 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l’entrada: 
8 euros, zona A i zona B

SEGONA DE 
BRAHMS

OBC

Auditori de Girona, 
Sala Montsalvatge, 

diumenge 5 de març,
a les 19 h

OFERTA 2x1 
LIMITADA

Preu de l’entrada: 
28 euros, zona A i zona B

Per a reserves, 
cal trucar al 
972 18 64 45

.

Des de dimissions en bloc
d’una part de la setantena
de membres del secreta-
riat nacional de l’Assem-
blea Nacional Catalana
(ANC) elegits per les bases
fins a promoure una mo-
ció de confiança per remo-
delar el comitè permanent
–l’òrgan de direcció desig-
nat pel secretariat–. Són
dues de les opcions que po-
drien passar aquest dis-
sabte en una reunió del se-
cretariat i que la direcció
que presideix Dolors Feliu
intenta evitar per recon-
duir la divisió existent, i
gens amagada, dins de
l’entitat fundada el 2012.

L’ANC mai no ha sigut
una bassa d’oli i el debat
intern ha viscut episodis
coneguts a les eleccions
dels 2015 i aquesta vega-
da les desavinences públi-
ques del secretariat es
van fer evidents al plenari
del 28 de gener, quan la
proposta de resolució de
creació del grup de treball
sobre la llista cívica de la
presidència va ser rebut-
jada per 29 vots per 28 de
favorables. Els crítics, que
s’han organitzat com a
Col·lectiu Indesinenter,
van preferir ahir esperar a
fer qualsevol posiciona-
ment públic fins diumen-
ge, tot i que en el seu lloc

web expliquen les seves
queixes i motius. D’una
banda denuncien que Fe-
liu va destituir el secretari
nacional elegit prèvia-
ment com a president de
mesa per nomenar-se ella
mateix, i també el “vet”
perquè no s’incloguessin
al debat el document Nou
embat, confrontació i llis-
ta cívica presentat per 14
secretaris ni tampoc l’es-
mena a la totalitat de 22
secretaris a la creació del
grup de treball per la llista
cívica.

La direcció va decidir
que el debat sobre la llista
cívica, recollida en el full
de ruta i que ahir va recor-
dar que es va aprovar al
maig en assemblea amb el
96% dels vots, continués
en comissions, les assem-
blees territorials i les ba-
ses i que la decisió final es
prengui en una consulta
entre els socis. Els crítics
no s’oposen a la llista cívi-
ca, però consideren que és
un element més, que hi ha
d’haver un debat sobre
com fer l’embat, “apar-
cant l’independentisme
màgic”, discutint amb
quines eines, mobilitza-
cions i implicant totes les
entitats. Acusen el comitè
permanent de “centralit-
zació, autoritarisme i
abús de poder”, reclamen
que es modifiqui i diuen
que ja han dimitit dues se-

cretàries nacionals.
La direcció va recordar

ahir que aquest debat serà
possible en la conferència
nacional del Moviment Ci-
vil Independentista del 10
i l’11 de març i va rebutjar
les filtracions de debats,
acords i discrepàncies, re-
cordant que “tot el secre-
tariat nacional està vincu-
lat a un contracte de con-
fidencialitat signat en ac-
ceptar el càrrec”.

Altres veus històriques
de l’entitat reclamen re-
cuperar l’esperit de con-
sens de l’ANC i censuren
les posicions de força de
les parts, però també la
“improvisació” de Feliu
anunciant l’1-O aquesta
conferència, que “fa més
d’element dinamitador
que dinamitzador”. Asse-
guren que l’ANC no pot te-
nir el mateix paper que a
l’inici del procés i conside-
rar-se “l’únic actor” i re-
clamen un debat “serè i
imprescindible”.

En aquest context, els
impulsors de l’espai de de-
bat de la 2a Conferència-
Nacional per l’Estat propi
–Moviment per la Inde-
pendència– van reclamar
en un comunicat que “no
cal crear noves organitza-
cions polítiques o socials
que substitueixin les exis-
tents, però sí que cal un
canvi radical de mentali-
tats i actituds en totes”. ■

a Part del secretariat en critica les formes, vol canvis de
persones i més debat intern per no dimitir dissabte

La direcció de l’ANC
intenta reconduir
la divisió interna

Jordi Alemany
BARCELONA

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, el setembre passat ■ ORIOL DURAN
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