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LA VEU I EL PODER DE LES
DONES

No ens agrada que ens facin callar. Ni en l’àmbit pú-
blic ni en el privat. A L’Odissea, Telèmac censura la
seva mare, Penèlope, i deixa clar que parlar en pú-
blic és cosa d’homes. L’eco d’aquest moment clàssic
homèric encara ressona. Mary Beard parteix de l’ex-
abrupte de Telèmac per analitzar l’exclusió de les
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dones de l’esfera pública en les societats occidentals,
en l’antiguitat i en els nostres dies. En aquestes dues
conferències, a més, explora els fonaments culturals
de la misogínia en la política i en la vida laboral, i de-
mostra com una certa idea de poder ha exclòs, o ha
tendit a excloure, les dones.

Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí es-
tan a un pas de perdre la im-
munitat que van guanyar
ara fa més d’un any quan
van entrar al Parlament
Europeu, malgrat les tra-
ves de l’Estat espanyol.
L’eurocambra vota avui si
els retira la protecció parla-
mentària tal com demana
el Tribunal Suprem per po-
der reactivar el procés d’ex-
tradició pel cas de l’1-O.

Cap a dos quarts de set
de la tarda, 705 eurodipu-
tats enviaran el seu vot tele-
màtic, però la cambra no
anunciarà els resultats ofi-
cials fins dimarts a les nou
del matí. La votació serà
per majoria simple, és a dir,
guanya l’opció que tingui
més vots.

Abans de la pandèmia es
feia a mà alçada, de tal ma-
nera que es podia veure què
votava cadascú, encara que
després no es publiqués la
llista de vots. Amb el vot te-
lemàtic desapareix la
transparència de la votació
sobre els suplicatoris, que
tècnicament no és secreta,
com sí que ho era al Comitè
d’Afers Jurídics. Allà quin-
ze membres van votar a fa-
vor del suplicatori, mentre
que vuit s’hi van oposar i
dos es van abstenir. Va ser
un resultat més ajustat del
previst i que denotava dis-
crepàncies dins els grups
que controlen la cambra,
però va ser suficient per
proposar l’aixecament de
la immunitat.

Votació similar
La votació d’avui s’espera
similar. En les famílies po-
lítiques on s’integren PP,
PSOE i Ciutadans, i que te-

nen la majoria parlamen-
tària (459 eurodiputats),
predomina l’opinió favora-
ble al suplicatori. Així ho
asseguren fonts del Partit
Popular Europeu, dels li-
berals de Renovar Europa
i dels socialistes europeus,
si bé no han discutit ofi-
cialment sobre el vot. Tan-
mateix, hi haurà algunes
esquerdes, especialment
en el grup socialista.

Per exemple, el cap dels
socialistes maltesos, Al-
fred Sant, ha expressat
públicament el seu rebuig
a l’aixecament de la im-
munitat. Fonts de JxCat
confien que altres mem-
bres dels tres grans grups
faran el mateix sense dir-
ho. Tenint en compte els
que s’han pronunciat,
Puigdemont, Comín i Pon-
satí tenen assegurats poc
més d’un centenar de
vots, principalment dels
Verds/ALE (73 eurodipu-
tats) i l’Esquerra Unitària
Europea (39 eurodipu-

tats), que votaran en bloc.
Així, l’escenari més pro-

bable és que demà els tres
independentistes perdin
la immunitat. En tal cas, el
president de l’eurocam-
bra, David Sassoli, haurà
de comunicar la decisió
“immediatament” a les
autoritats espanyoles. Al
seu torn, aquestes l’hau-
ran de traslladar a les au-
toritats belgues i escoce-
ses per reactivar les eu-
roordres contra Puigde-
mont, Comín i Ponsatí.

En paral·lel, les deman-
des d’extradició hauran
d’estar pendents de les
preguntes prejudicials
que té previst enviar a Lu-
xemburg el jutge instruc-
tor del Tribunal Suprem
per rebatre la denegació
de l’euroordre de Lluís
Puig. El magistrat Pablo
Llarena ja ha expressat la
seva voluntat d’enviar una
pregunta prejudicial en
aquest sentit al Tribunal
de Justícia de la Unió Eu-

ropea i que es podria pro-
duir també aquesta set-
mana, segons indiquen
fonts de la defensa de
JxCat.

Per la seva banda, Puig-
demont, Comín i Ponsatí
també preveuen anar a
Luxemburg amb la inten-
ció de revertir un eventual
aixecament de la immuni-
tat per part de l’eurocam-
bra. Fins i tot es plantegen
demanar cautelars al Tri-
bunal General de la UE,
una mesura que es conce-
deix en poques ocasions.

La saga del suplicatori
arriba al seu final. Però en
realitat només és la fi d’un
capítol més de la llarga his-
tòria de l’exili. Ara es re-
obre l’episodi judicial amb
tres fronts: les euroordres,
el recurs pel suplicatori i la
prejudicial de Llarena a
Luxemburg. En aquest
procés continuaran exer-
cint com a eurodiputats
mentre no tinguin una
condemna ferma. ■

a El ple vota avui el seu suplicatori i també el de Comín i Ponsatí a Els resultats
no se sabran fins demà a Es reobrirà de nou la batalla judicial per l’extradició
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Puigdemont, a punt de
perdre la immunitat

Brussel·les

Natàlia Segura

Comín, Puigdemont i Ponsatí, en un roda de premsa d’ara fa uns dies ■ EFE / OLIVIER HOSLET

GÈNERE DIA DE LA DONA 

El Fòrum de Tarragona
per la Memòria va home-
natjar, ahir, les onze do-
nes mortes al convent de
les oblates durant la dicta-
dura franquista. L’home-
natge, amb motiu del 8-M i
en format breu a causa de
la pandèmia, va consistir
en la lectura de les fitxes
d’ingrés de les republi-
canes mortes i també van
recordar Elisa Cardona,
l’única dona afusellada a la
demarcació. El 6 de juny
del 1939, unes 150 dones
van ser traslladades al
convent des de la presó
provincial de Pilats, sa-

turada de presos. Proce-
dien de presons de l’en-
torn de Madrid i eren origi-
nàries de municipis com
ara Càceres, Zamora, Lu-
go i Saragossa. Tenien en-
tre 20 i 60 anys i les van
acusar d’un delicte d’auxi-
li a la repressió. Totes van
viure en condicions “de-
plorables”, van patir gana,
soledat, càstigs físics i psi-
cològics. “Sempre es parla
de la repressió masculina,
dels homes que van mar-
xar a l’exili, que van ser
empresonats i afusellats.
Creiem que les dones
s’han de seguir reivindi-
cant amb actes com
aquest”, apuntava la coor-
dinadora, Montse Sans. ■
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Homenatgen onze
dones mortes a la
presó pel franquisme

Membres del Fòrum llegint les fitxes d’ingrés a la presó de
les onze dones mortes al convent de les oblates ■ ACN

Unes 150 persones es van
concentrar ahir a la plaça
de la Catedral de Barcelo-
na per demanar la igualtat
entre homes i dones. La
concentració estava con-
vocada pel col·lectiu de fe-
ministes creients Alcem la
Veu sota el lema “Per la
dignitat i la igualtat de les
dones en l’Església”, amb

la voluntat de “reivindicar
reciprocitat, diàleg i equi-
tat en el si de la institució”.
Les concentrades reconei-
xen que s’han fet petites
millores, com modificar el
Codi de Dret Canònic per-
què les dones puguin llegir
textos sagrats, ajudar a
l’altar durant la missa i
distribuir la comunió en
els oficis, però alerten del
perill que quedin només
en “gestos simbòlics”. ■
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Reclamen igualtat de
la dona en l’Església
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MATERNITATS EN VAGA Aquest assaig parteix d’una consigna provocadora
per posar sobre la taula un debat necessari. Mater-
nitats en vaga analitza les polítiques i interessos
que s’amaguen darrere les legislacions sobre control
de natalitat i salut sexual. El llibre és també una cri-
da a l’organització col·lectiva de les dones. Mentre
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les feministes han estat lluitant per defensar els
seus drets reproductius, diu Brown, només han cop-
sat vagament per què l’estructura de poder vol con-
trolar la seva vida reproductiva. Veure clarament el
valor de la seva feina és la base per exigir una contri-
bució més gran d’aquells que més se’n beneficien.

El joc de miralls perpetu
que ofereixen la política
catalana i la basca regala
aquests dies dues postals
de contrast: mentre que
Pedro Sánchez no només
cuida el PNB com a soci
preferent sinó que ultima
una bateria de traspassos
al País Basc –l’ingrés mí-

nim vital, els fons de la UE i
les presons–, la Generalitat
en funcions veu com la co-
missió bilateral de coopera-
ció amb l’Estat no serveix
ni per evitar que el Consell
de Ministres acabi recor-
rent al Tribunal Constitu-
cional contra el nou mínim
de l’IRPF fixat en l’article
88 de la llei catalana de me-
sures fiscals, financeres i
administratives.

El contrast entre cuidar
el PNB i desdenyar ERC i
JxCat és nítid, i la ministra
portaveu María Jesús Mon-
tero no ho oculta. “El PNB
és una escola de parlamen-
tarisme, de diàleg, d’acord,
de ser capaços d’avantpo-
sar la trobada per sobre de
posicions maximalistes”,
comparava Montero di-
marts, quan impugnava
l’IRPF català al TC. Fonts

de La Moncloa admeten
“preocupació” per la nego-
ciació d’ERC i la CUP i les
possibles cessions en l’or-
dre públic i els Mossos. La
sintonia amb el PNB, en
canvi, es veu en l’agenda:
el 25 de gener Sánchez re-
bia el lehendakari, Íñigo
Urkullu, a La Moncloa i di-
lluns Carmen Calvo rebia
el vicelehendakari, Josu
Erkoreka.

David Portabella
MADRID

Sánchez cuida el PNB i no
evita lleis catalanes al TC
a Ultima traspassos al País Basc de l’ingrés mínim, presons i fons de la UE però
recorre contra l’IRPF català al TC a Lloa el tarannà basc davant els “maximalistes”

Sánchez parlant amb Rufián al Congrés ■ J.C. HIDALGO / EFE
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VIDRESIF, SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad Escindida por segregación)

VIDRESIF INDUSTRIAL, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL
(Sociedad Beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISION POR SEGREGACION
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44, por remisión del artículo 73, todos ellos de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público
que en las respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales, celebradas el día 4 de marzo de
2021, la sociedad Vidresif, Sociedad Limitada, como sociedad segregada y la sociedad Vidresif Industrial,
Sociedad Limitada Unipersonal, acordaron por unanimidad la escisión por segregación de la sociedad
Vidresif, Sociedad Limitada, a favor de la  sociedad  Vidresif Industrial, Sociedad Limitada Unipersonal.
La escisión que se plantea consistirá en el traspaso en bloque por sucesión universal de una parte del
patrimonio de la sociedad escindida Vidresif, Sociedad Limitada, que constituye una unidad económica, a la
sociedad beneficiaria, Vidresif Industrial, Sociedad Limitada Unipersonal,  de la totalidad de la rama de
actividad industrial consistente en la compra y venta, manipulación, transformación y comercialización del
vidrio y sus derivados, recibiendo a cambio la sociedad que se escinde un número de participaciones
sociales de la sociedad beneficiaria, y todo ello conforme a la legislación vigente y según consta en el
Proyecto Común de Escisión por segregación formulado y aprobado por los órganos de administración de
ambas sociedades en fecha 3 de marzo 2.021.
La aportación de la unidad económica a la sociedad beneficiaria se llevará como contraprestación por la
asunción por parte de la sociedad segregada de la totalidad de las participaciones sociales creadas a raíz
de la ampliación de capital de la sociedad beneficiaria.
La sociedad segregada continuará existiendo con la parte del patrimonio no segregado, no debiendo reducir
su capital por asumir dicha entidad la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria
que se crean bajo citada ampliación de capital.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los
socios y acreedores de solicitar y obtener el texto íntegro del acuerdo de escisión por segregación adoptado,
así como el Balance de escisión. Asimismo, se hace constar el derecho que asisten a los acreedores de
oponerse a la escisión por segregación planteada, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un
mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de escisión, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.
Mata-Porqueres, a 4 de marzo de 2.021. Administrador Único de Vidresif, Sociedad Limitada y de Vidresif
Industrial, Sociedad Limitada Unipersonal, Don Juan Sanchez Mauri.
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