
RESPOSTA PNC 

RESUM DE LA VIDEOTROBADA D’E-CRISTIANS AMB MARTA PASCAL I ORIOL PUIG, SECRETÀRIA 

GENERAL I PORTAVEU RESPECTIVAMENT DEL PNC 

Es defineixen com a partit social-liberal. 

Els poders públics han de garantir la llibertat individual de cadascú. En tot allò que afecta la 

dignitat humana ha de prevaldre la llibertat de consciència individual, I també  la llibertat de 

vot dels seus representants polítics.  

Sobre l’avortament. No són partidaris d’ampliar la llei, tampoc de restringir-la. La candidata  

insisteix que el que cal és regulació i exigència tant en els professionals com en els usuaris. Li 

diem que amb la llei vigent l’avortament no requereix cap causa i que només està subjecte a 

terminis. Li diem que actualment els serveis socials a una dona embarassada en situació de 

precarietat només li ofereixen la sortida d’avortar. Però ella considera que l’actual regulació de 

l’avortament és bona i reitera el tema de l’exigència i de no frivolitzar l’aplicació de la llei.  

Li preguntem específicament sobre l’ampliació de la llei a les menors de 16 i 17 anys. No s’hi 

oposa, manifesta que les raons que poden justificar l’avortament també es poden donar en 

menors, i que el que cal és exigència. I que cal potenciar l’educació sexual i emocional. Es 

manifesta partidària de limitar la pornografia. 

Sobre la prostitució, manifesta que en el partit hi ha qui es partidari de regular i i qui es 

partidari de prohibir. Per tant, opten també per la llibertat de consciència. 

Sobre el foment de la perspectiva de gènere. Novament defensen que en aquestes qüestions 

ha de prevaldre la llibertat individual i la neutralitat de l’Administració. Li diem que 

l’Administració avui no és neutral. Admet un biaix en la llei d’igualtat i un cert segrest ideològic 

de l’Administració. Li parlem de la campanya “Obvietats”. Diu que les prioritats de 

l’Administració han de ser unes  altres. Li demanem un posicionament sobre el tema del 

gènere. La Secretaria General  insisteix en la llibertat de vot i també de consciència. El 

portaveu de l’organitzacio afirma que no és el mateix una campanya directe de la Generalitat 

que els que es pugui fer des dels mitjans audiovisuals públics. 

En el tema de la llei d’educació és en el que tenim més coincidència. Defensen el model de la 

LEC catalana. Diu que no haurien votat a favor de la nova llei d’educació espanyola. Critica a 

JxCAT i PDCAT de recolzar les mesures que impulsa Bargalló, en concret en el Decret 

d’admissió de centres. 

Sobre l’eutanàsia, creu que s’ha de regular el tema de la mort digna i de l’eutanàsia, i defensa 

que cada parlamentari en aquest tema es posicioni en funció de la seva consciència. Per altra 

banda, es partidària d’una llei de cures pal·liatives potent.  

Impressió final: Ha estat una trobada interessant. Crec que el posicionament del PNC sobre els 

temes que hem tractat no és molt diferent del que poden tenir altres partits del centre dreta 

català. La impressió general és que els temes que a e-Cristians més ens preocupen, no són els 

temes que més preocupen al PNC, excepte el tema de l’educació. Tenim la sensació que no “se 

senten còmodes” (per utilitzar una expressió que fan servir sovint) parlant de l’avortament o 

del gènere, i que pel PNC, i suposo que per la majoria del centre-dreta català, no són 

prioritaris. Per a ells són temes secundaris, i per això els va molt bé el criteri de la llibertat 

individual i de consciència. I això a la pràctica suposa que aquests en temes acaben cedint a les 

posicions dels partits d’esquerres, pels quals aquestes són sí són prioritaris i sí saben el que 

volen.    



 


