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El PSOE veu un biaix català en
el vot d’abolir la prostitució

a La secretària d’Igualtat socialista relaciona el fet que Catalunya té “alguns dels bordells més grans
d’Europa” i el no dels diputats catalans al Congrés a Vehí (CUP): “Volen rebentar el feminisme”
David Portabella
MADRID

Amelia Tiganus és una referent del feminisme i l’autora del llibre La revuelta
de las putas. De víctima a
activista, on exposa l’ideari abolicionista de la prostitució des de l’experiència
de sobreviure al tràfic de
dones. “És curiós que tots
els partits que han votat
no a l’abolició de la prostitució siguin de Catalunya.
Alguna cosa passa. Alguna
cosa molt gruixuda passa
amb els poders polítics
d’allà. Tot el meu suport a
les meves companyes abolicionistes d’aquests partits”, va dir a Twitter la nit
de dimarts. Minuts abans,
el Congrés havia viscut un
vibrant debat a propòsit de
la proposició de llei del
PSOE per abolir la prostitució, que s’obre pas gràcies a una majoria antinatural del PSOE, Podem i el
PP –232 vots a favor–, 38
en contra –En Comú Podem (que es desmarca de
Podem), ERC, Junts, la
CUP i Cs– i 69 abstencions
–Vox, el PNB i EH Bildu. A
partir d’aquí, el PSOE ha
indignat les diputades catalanes veient un biaix català en el vot per la presència de grans bordells.
La tesi de Tiganus és assumida per la secretària
d’Igualtat del PSOE, Andrea Fernández. “Catalu-

Andrea Fernández és diputada del PSOE al Congrés per Lleó i secretària d’Igualtat del partit ■ EPA
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“Catalunya té alguns
dels bordells més
grans d’Europa, on
no hi ha elecció.
Fa pensar”

“Ni llegir tant Clara
Campoamor ni tant
dir: «Anem a salvar les
pobres putes.» Parli
amb elles al carrer”

“Vol rebentar el
moviment i s’alia amb
la dreta a criminalitzar
el treball sexual quan
vindrà la ultradreta”

“La insinuació que el
feminisme català té
interessos ocults és la
grolleria del PSOE per
justificar ser punitiu”

DIPUTADA I SECR. D’IGUALTAT PSOE

DIPUTADA D’ERC AL CONGRÉS

DIPUTADA DE LA CUP AL CONGRÉS

DIPUTADA DE JUNTS AL CONGRÉS

Andrea Fernández

nya té alguns dels bordells
més grans d’Europa. Parlem de macrocentres d’explotació on costa creure en
la lliure elecció, i ho saben.
Fa pensar”, va etzibar la diputada del PSOE per Lleó i
responsable d’Igualtat.
Que Andrea Fernández
sembri la insídia que el fet
de tenir un gran bordell a
la Jonquera és el que guia i
aplega el vot de diputades

Pilar Vallugera

tan bregades com ara Carolina Telechea, Pilar Vallugera i Marta Rosique
(ERC), Míriam Nogueras,
Mariona Illamola i Pilar
Calvo (Junts) o Mireia Vehí (CUP) i Aina Vidal (En
Comú) només pel fet de
ser catalanes, obre la caixa
dels trons. Qui va entrar
aviat en el cos a cos és Vehí,
que va recordar que ho diu
sent secretària d’Igualtat i

Mireia Vehí

hi veu l’intent del PSOE de
“rebentar el moviment”.
En una de les intervencions més celebrades pels
rivals, Vehí ho va detallar
en el ple del Congrés tot citant Nuria Alabao: “En les
dècades dels setanta i vuitanta als Estats Units es va
lliurar la sex war. Les anomenades feministes radicals es van aliar amb la dreta conservadora per prohi-

Pilar Calvo

bir la pornografia amb l’argument de protegir les dones. Els conservadors van
utilitzar l’aliança amb les
feministes radicals per
desplegar una agenda contra els drets LGTBI, contra l’avortament i contra
tots els drets que el feminisme havia aconseguit el
maig del 1968. Els sona?
Avui vostès s’alien amb la
dreta per criminalitzar el

porno i el treball sexual a
les portes d’un govern de
dreta i extrema dreta i
amb el 8-M a la retina.”
“Han vingut a dividir el
moviment des de la perspectiva de l’ordre i no ens
guanyaran”, va reblar.
A més de la CUP, Pilar
Vallugera (ERC) també va
sacsejar el PSOE a cop de
vehemència i amb l’autoritat de qui es va ocupar del
tema sent regidora a
l’Ajuntament de Barcelona: “No llegeixi tant Clara
Campoamor i butlletins
del Congrés de fa 90 anys.
Vagi avui als carrers, que
aquest és el seu problema!”, va etzibar Vallugera
als bancs del PSOE, on
Adriana Lastra i Andrea
Fernández suportaven la
pluja amb contorsions i
dient: “No, Pilar.” “Intenten imposar-nos en quins
casos és vàlid i no és vàlid
el consentiment. «Saben
què? Anem a salvar les pobres putes...» Abans de
fer-ho, parlin amb elles!”,
va desafiar la diputada
d’ERC.
Bordells a la frontera
Per Pilar Calvo (Junts), “la
insinuació que el feminisme català prodrets que defensa la llibertat de les
prostitutes té interessos
ocults” és la via “grollera”
del PSOE per justificar el
punitivisme moralista”.
“Abolicionistes de cor, ho
som totes”, va alertar Calvo. El Congrés viu sovint
debats apassionats i de
vots transversals, però
pocs com aquest en què el
PSOE va del bracet del PP i
sense En Comú Podem.
“La concentració dels bordells és a la frontera amb
França. No és casualitat,
és la conseqüència que el
país apliqui lleis com les
que defenseu”, va etzibar
Aina Vidal a Fernández. ■
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El nou alcalde de Sant Feliu, ahir, amb el president d’ERC, Oriol Junqueras ■ ACN

Alcaldia per a ERC
a Sant Feliu i relleu
del PSC a Mollet
a El republicà Bossa substitueix Lídia Muñoz, d’En Comú
a El veterà Monràs passa el relleu a Dionisio a Mollet
Redacció
BARCELONA

Oriol Bossa (ERC) assumeix l’alcaldia de Sant Feliu de Llobregat en substitució de Lídia Muñoz, d’En
Comú Podem, un relleu
pactat des de l’inici de la legislatura que, amb tot, dona als republicans aquesta
alcaldia històricament en
mans del PSUC i ICV des
de la recuperació dels
ajuntaments democràtics
–en dos mandats, del
2003 al 2011, va estar en
mans del PSC. Tenint en
compte que és el primer
cop que ERC aconsegueix

aquesta alcaldia del Baix
Llobregat des de la recuperació democràtica, el president dels republicans,
Oriol Junqueras, va presentar ahir el relleu com
“una victòria més del republicanisme a l’àrea metropolitana de Barcelona i
a la capital del Baix Llobregat”, un assoliment que,
segons ell, és un pas d’un
llarg camí: “És una victòria important perquè ens
apropa cada vegada més a
la construcció d’aquelles
majories, complicitats i
aliances que ens han de
portar a la més important
de les victòries, que no és
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“És una victòria més
del republicanisme a
l’àrea metropolitana
i al cor del Baix
Llobregat”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

la victòria en un municipi
concret, sinó que és la
construcció de la república, d’un país que volem independent.” Junqueras va
dir que ERC està cridada a
“substituir aquells vells
partits que han dominat la

L’EI fa una marató per
visibilitzar la repressió
Redacció
BARCELONA

L’Esquerra Independentista, que inclou la CUP
entre d’altres organitzacions, va presentar ahir La
Marató Antirepressiva,
una iniciativa d’actes arreu del país que pretén visibilitzar i donar veu a les
persones de diferents mo-

viments polítics i socials
afectades per la repressió.
A més de visibilitzar les
causes judicials obertes
contra diferents activistes, La Marató Antirepressiva també servirà per recaptar fons per la caixa de
resistència del col·lectiu
de defensa jurídica Alerta
Solidària per tal de “mitigar els costos econòmics

que sofreixen els encausats”. El projecte es va presentar ahir al Fossar de les
Moreres barceloní i culminarà en un acte final el 12
de novembre després
d’haver recorregut els Països Catalans amb actes,
concerts i xerrades de difusió sobre els encausaments judicials. Eva Pous i
Marina Gispert, porta-

política durant moltes dècades i que han fet del
clientelisme i de la corrupció la seva forma de viure”.
Bossa, que va voler recordar que ERC va governar Sant Feliu del 1936 al
1939, fins que li va prendre l’alcaldia “un cop d’estat feixista”, va defensar
que li toca construir la ciutat del futur ara que Sant
Feliu viu “un moment
dolç” amb les obres del cobriment de les vies del
tren. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració, Bossa (1980) és
veí de Sant Feliu des del
1986 i militant d’ERC des
del 2003. Arriba a l’alcaldia també amb els vots de
la marca local de Junts,
Tots Som Sant Feliu.
Relleu a Mollet
D’altra banda, divendres
va tenir lloc a Mollet del
Vallès un relleu històric al
capdavant d’una alcaldia
que havia dirigit durant
18 anys el veterà socialista
Josep Monràs. Aquest dirigent, que és regidor de Mollet des de fa 31 anys i diputat d’Educació, Esports i
Joventut a la Diputació de
Barcelona, ha passat el relleu a Mireia Dionisio, diputada al Parlament i número 2 de Monràs fins ara
com a regidora de Governança, Economia i Serveis
Territorials.
Funcionària de l’Ajuntament de Granollers en
comissió de serveis, Dionisio va arribar el 2007 a
l’Ajuntament de Mollet a
través de Monràs, substitut també a mig mandat
de l’exconsellera Montserrat Tura al capdavant de
l’alcaldia. Dionisio (1979)
és llicenciada en ciències
polítiques i dret, té un
màster en dret local i urbanístic i és militant del PSC
des del 2003. ■

veus del moviment, recordaven ahir que la repressió contra diversos moviments socials ha augmentat els darrers anys i posaven l’exemple de “les nombroses multes del moviment per l’habitatge o l’assenyalament del moviment sindical”. L’Esquerra Independentista en fa
responsables “l’Estat i els
diferents governs autonòmics” que, asseguren, “no
estan disposats a cedir ni
un mil·límetre del poder
que acumulen, un poder
que utilitzen per reprimirnos”, van concloure en la
presentació. ■

Un camp d’ordi a Sarroca de Lleida afectat per la calor i la
sequera de l’hivern ■ ACN

Protecció Civil
activa l’alerta
per una onada
de calor
a Entre dilluns i dimecres, es preveuen
temperatures extremes a L’episodi

afectarà especialment ponent
Redacció
BARCELONA

Protecció Civil ha activat
l’alerta del pla Procicat per
l’arribada d’una onada de
calor que afectarà especialment, entre dilluns i
dimecres, les comarques
de ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya
preveu que s’iniciï a primers de setmana un episodi de temperatures màximes extremes que es deixarà notar especialment
al Segrià, el Pla d’Urgell i la
Noguera. Es preveu que
els valors superaran els 40
graus. Ahir ja va ser un dia
molt càlid, amb temperatures que van acostar-se
als 38 graus a Alcarràs,
Lleida i Baldomar.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments
que prevegin llocs frescos
o sales amb aire condicionat per si és necessari i
que intensifiquin la vigilància de les persones més
grans de 75 anys que no
tinguin suport familiar.
També hauran d’augmentar la vigilància de perso-

nes amb discapacitats físiques o psíquiques, amb limitació de mobilitat, les
que hagin de fer activitat
física a l’exterior, especialment els treballadors, i els
malalts crònics. Es recomana hidratar-se, especialment als més grans i
als infants.
El Servei Meteorològic
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37,9

graus de màxima
es van registrar, ahir, als
municipis de Lleida,
Alcarràs i Baldomar.

de Catalunya ja va alertar
fa deu dies que el mes de
maig ha estat el més càlid
que s’ha mesurat mai a Catalunya. Les temperatures van arribar a 38,2
graus a Vinebre el 12 de
maig i el dia 22 es va superar a llocs com ara Castellbisbal, amb 38,5 graus, i
Anglès, amb 38,4. ■

