
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 1 DE DESEMBRE DEL 20226 | Nacional |

La primera sentència que
rebaixa la pena a un viola-
dor d’una dona a Blanes el
24 de gener del 2018 per
l’aplicació que l’Audiència
de Girona ha fet de la llei del
“només sí és sí” –fins ara les
rebaixes ho eren per recur-
sos a la sentència dictada;
ara és la sentència que d’en-
trada aplica la llei nova per
beneficiar el reu en una
agressió sexual de fa quatre
anys– eleva el neguit als mi-
nisteris d’Igualtat i Justí-
cia. En un Congrés convuls
pels insults de Vox, en la
sessió de control d’ahir la
ministra d’Igualtat, Irene
Montero, afrontava qües-
tions pel cas de Girona –la
petició del fiscal de 12 anys
ha acabat en 2,6 anys de
presó per a l’home per
haver introduït violenta-
ment el penis a la vagina de
la dona sense que ella,
“conscient de la despropor-
ció de forces i producte dels
cops rebuts poca estona
abans, decidís exercir cap
tipus de resistència”– i les
altres rebaixes de pena
a agressors. Davant de Be-
lén Hoyo (PP), Montero ci-
tava la campanya de la
Xunta de Galícia que té el
focus en la dona, i encenia
el PP: “Promouen la cultu-
ra de la violació, que posa en
qüestió la credibilitat de les
víctimes.”

L’acusació de Montero
va desfermar dos minuts
de cridòria als escons del
PP, on Cuca Gamarra va
exigir a la presidenta del
Congrés, Meritxell Batet,
que aturés la ministra i
l’amonestés. La vigília, a
Patricia Rueda (Vox) li va
ser retirada la paraula per
haver titllat ERC i Bildu de
“colpistes” i “filoetarres”, i
la dreta exigia la torna i que
Batet silenciés la ministra.

Batet renya la ministra
Batet li va deixar acabar la
resposta i la va renyar: “Se-
nyora ministra, la presi-
dència considera que l’ex-
pressió que ha utilitzat no
és adequada en termes
parlamentaris dirigida a

un grup parlamentari. De-
mano, sisplau, respecte en
les expressions i contenció
en el llenguatge; volem
contribuir a la convivència
a la cambra i a fora.”

Diari de sessions intacte
La ministra d’Igualtat va
mirar Batet fent que no
amb el cap. Al costat, la mi-
nistra de Ciència, Diana
Morant, no sabia on mirar.
Si bé Batet no va exigir la
retirada de la frase –i això
va enervar el PP–, l’enun-
ciat clàssic de censura
–“serà retirat del diari de
sessions”– no vol dir res:
els taquígrafs ho recullen
tot al diari, amb l’únic afe-
git d’un asterisc si hi ha
una petició formal de Ba-

tet o d’Alfonso Rodríguez
Gómez de Celis quan és ell
qui oficia la sessió.

Montero no va ser
aplaudida per cap diputat
del PSOE i només va tenir
l’escalf de l’ovació del grup
de Jaume Asens. “La mi-
nistra ja hauria d’haver di-
mitit fa setmanes, quan
dia rere dia i per la seva llei
surten al carrer agressors
sexuals, i aquí hem
d’aguantar que ens insulti;
algú així no pot seure ni un
minut més al Consell de
Ministres i n’ha de sortir.
Tot té un límit”, va dir Ga-
marra ja al passadís.

El Suprem i la Manada
En espera que el Tribunal
Suprem resolgui si rebai-

xa o no la pena als cinc jo-
ves de la Manada per la vio-
lació d’una noia de 18 anys
a Pamplona durant els
Sanfermines del 2016, el
cas que precisament va
motivar la llei de garantia
integral de la llibertat se-
xual (o del “només sí és
sí”), els tribunals estan in-
terpretant la llei de forma
desigual. El mateix Su-
prem no ha tingut un cri-
teri únic en les revisions
per canvis en el Codi Penal
en l’última dècada.

Desgavell interpretatiu
Si bé l’Audiència de Ma-
drid avala el benefici al reu
adduint que la llei no té
una disposició transitòria
que digui el contrari, l’Au-

diència de La Rioja no apli-
ca rebaixes i recorda que
és d’aplicació la disposició
transitòria cinquena del
Codi Penal del 1995, que
prohibeix la revisió si la pe-
na imposada està dins la
forquilla de pena que s’im-
posa en la nova llei. El Mi-
nisteri d’Igualtat creu que
la unanimitat dels jutges
madrilenys obeeix al
“masclisme” i a l’animosi-
tat conservadora.

La Xunta: “Però passa”
La campanya institucio-
nal de la Xunta de Galícia
oblida l’agressor i posa el
focus en la dona. “Una dis-
coteca. Una copa desate-
sa. No hauria de passar,
però passa” i “una jove ca-
mina sola de nit. Porta les
claus a la mà. No hauria de

passar, però passa” són els
dos dels lemes d’aquesta
polèmica campanya.
“Aleshores com anome-
nen vostès a dir a una dona
que vigili la seva copa en
lloc de posar el focus en
l’agressor? La llei del «no-
més sí és sí» posa el con-
sentiment en el centre”,
va reivindicar Montero
sense desdir-se de res.

La ministra de Justícia,
Pilar Llop, va corregir la ti-
tular d’Igualtat. “Tots els
partits firmants del pacte
d’estat contra la violència
masclista estan a l’altura”,
matisava. Llop va receptar
“prudència” i va apostar
per “esperar” el criteri del
Tribunal Suprem en el cas
de la Manada. ■

David Portabella
MADRID

Montero al PP: “Promouen
la cultura de la violació”
a La primera reducció de pena aplicada per l’Audiència de Girona al violador d’una dona a Blanes
eleva el neguit als ministeris d’Igualtat i Justícia a Llop dicta esperar el criteri del Tribunal Suprem

Montero és increpada pels diputats del PP després d’acusar el partit de “promoure la cultura de la violació” ■ J.C. HIDALGO / EFE
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La frase

“Prudència i esperem
a veure quin és el
criteri del Suprem”
Pilar Llop
MINISTRA DE JUSTÍCIA

Una quarantena d’orga-
nitzacions i moviments
socials han signat un ma-
nifest conjunt en contra
de la reforma del Codi Pe-
nal per eliminar el delicte
de sedició que han pactat
ERC i el govern espanyol
en considerar que “crimi-

nalitza el dret de protesta”
i “incrementa greument la
tendència repressiva dels
últims anys”. Les entitats,
entre les quals hi ha Irídia,
la Marea Blanca, la Confe-
deració d’Associacions Ve-
ïnals de Catalunya (CON-
FAVC) la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) o Òmnium, s’hi
oposen perquè consideren

que obre la porta a crimi-
nalitzar accions com ara
l’ocupació d’un rectorat,
tallar una carretera o atu-
rar un desnonament amb
la incorporació de “con-
ceptes genèrics, subjec-
tius i indeterminats”.

Reclamen que no
“s’agreugin” els delictes de
desordres públics en la
tramitació de la reforma, i

avisen que no es quedaran
de braços plegats. Les or-
ganitzacions ho van expli-
car davant del Tribunal
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC), i van
anunciar la convocatòria
d’una concentració a Bar-
celona dijous a dos quarts
de vuit del vespre davant
la delegació del govern es-
panyol. ■

Rebel·lió de 40 entitats per la
criminalització del dret de protesta
Redacció
BARCELONA

Representants de les entitats i els moviments socials ahir
al matí davant del TSJC ■ BLANCA BLAY / ACN
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Junts per Catalunya va
plantejar ahir en una re-
unió amb la consellera
d’Economia i Hisenda, Na-
tàlia Mas, les seves propos-
tes en matèria fiscal, eco-
nòmica i social a incorpo-
rar al pressupost si el go-
vern vol obtenir el seu su-
port. En matèria fiscal, el
partit de Laura Borràs i
Jordi Turull aposta per
abaixar el tram autonò-
mic de l’IRPF a les rendes
més baixes, deflactar a
tots els trams de la tarifa
de l’IRPF un 3,5% per con-

tribuir a “pal·liar la infla-
ció” i un clàssic: revisar
l’impost de successions
per deixar-lo tal com esta-
va el 2011 (bonificant el
99% les adquisicions per

causa de mort en familiars
de primer grau). Amb la
deflactació, Junts perse-
gueix que la Generalitat
no ingressi 700 milions
d’euros en recaptació ad-

dicional, sinó 430.
Es tracta d’una política

fiscal que xoca frontal-
ment amb les demandes
del PSC i En Comú Po-
dem, els altres possibles
socis de l’executiu de Pere
Aragonès per aprovar els
comptes. Però entre les
propostes de Junts hi ha
també altres iniciatives
que són com l’aigua i l’oli
amb socialistes i comuns:
reactivar el polèmic pro-
jecte de Hard Rock a Tar-
ragona i revertir pressu-
postàriament l’infrafinan-
çament de l’escola concer-
tada, “sens perjudici de
l’escola pública”. “Queda
molt clar en el document
que som totalment defen-
sors de l’escola pública i
que si algú hi ha estat sen-
sible som nosaltres, però
si fa fallida la concertada,
el país no aguantarà”, de-
fensa l’exconseller d’Eco-
nomia, Jaume Giró.

Per al secretari general
del partit, Jordi Turull, es
tracta d’una proposta “se-
riosa, rigorosa i possible”
que no està “pensada des
d’un biaix ideològic” i en
què no figuren línies ver-
melles. ■

Emili Bella
BARCELONA

El preu de Junts: la
concertada, el Hard
Rock i abaixar l’IRPF
a La proposta del partit de Borràs per aprovar el pressupost
xoca frontalment amb els plantejaments del PSC i els comuns

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ahir ■ ACN

El cobriment de les vies del
tren a Montcada i Reixac i
la construcció de la nova
estació subterrània costa-
ran finalment 621 mi-
lions, un 33% més del que
estava previst en la prime-
ra licitació i després que
prosperés el recurs de la
patronal constructora
que, entre altres coses, ad-
duïa l’encariment de cos-
tos i materials per la infla-
ció dels preus. Adif acaba
d’aprovar el nou contracte
de licitació que el Consell
de Ministres haurà de pu-
blicar pròximament.

L’obra serà una de les
més cares de Rodalies i im-
plica construir un túnel de
4 km per a tres vies, una

estació coberta propera a
l’actual i eliminar els dos
passos a nivell. L’obra del
corredor interior de Bar-
celona-Portbou de les lí-
nies R2 i R11 començarà
al barri de Can Sant Joan
per mitjà de pantalles de
formigó per continuar per
sistemes convencionals
fins als 35 metres de fon-
dària. ■

Cobrir les vies del
tren a Montcada
costarà 621 milions

Xavier Miró
BARCELONA

a L’obra s’encareix
un 33% després de
prosperar el recurs
per inflació de preus

Una àvia creuant un dels
passos a nivell ■ ORIOL DURAN


	PA202212011
	01DCAT
	PA202212011.pdf
	01DCAT



