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La major part de la despesa en publicitat se l’emporten el Grup Godó (2.9M€) i 
el Grup Zeta (2,7M€) dels més de 9 milions d’euros pagats l’any 2017 > pàg. 4
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T ots recordem aquell ja històric 
“mori el Borbó” d’un Joan Tardà 
pletòric el 2008, les intervencions 

provocadores dels diputats republicans 
exigint l’ús de la llengua catalana des de 
la tribuna del Congreso o les enèrgiques 
intervencions de diferents portaveus de 
les JERC, sinceres i abrandades, com 
Pere Aragonès i Gerard Gómez del 
Moral.

Aleshores, els moderats i conservadors 
els deien ‘hiperventilats’, però gràcies a 
tots ells -i a molts més, com l’aleshores 
presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, 
i el seu “president posi les urnes”-  l’in-
dependentisme és avui majoritari. De-
mocràticament majoritari, tant com per 
guanyar un referèndum com vam fer 
l’1-O.

Avui, la història es repeteix i les elits 
sobiranistes tracten d’hiperventilats els 
herois anònims independentistes. La ciu-
tadania va fer la feina, però els dirigents 
polítics la van frenar: fins i tot el presi-
dent Puigdemont ha reconegut l’error 
de no proclamar la República el dia 10 
d’octubre. Tothom pot cometre errors, és 
humà, i és bo reconèixer-los i aprendre 
d’ells. I això no vol dir liquidar aquella 
bona gent ‘hiperventilada ‘i començar a 
perdonar els veritables ‘hiperventilats’ de 
l’unionisme, els partits que van aprovar 
el 155 i els que van callar prudentment 
o aquells que cada dia ens insulten i ens 
amenacen per haver guanyat l’1-O.

L’independentisme va guanyar el refe-
rèndum i ara resulta que, amb l’excusa 
d’ampliar la base, cal renunciar a bona 
part dels nostres principis: cultura feta en 
espanyol ara és cultura catalana, la llen-
gua espanyola ha de ser oficial a la Re-
pública i perseguir aquella idea pelegrina 
de renunciar al català per convèncer els 
espanyols de les grans àrees metropolita-
nes, ara cal amagar l’estelada. Ampliar la 
base sacrificant la dignitat? No, gràcies. 
Anar noticia +  

L ’Asociación Profesional de la Magistratu-
ra (APM) recentment ha comparat l’acció 
de protesta d’Arran contra el domicili del 

jutge Llarena en Sant Cugat amb la Kristall-
nacht, el pogrom de 1938 considerat pels his-
toriadors com el primer capítol de l’extermini 
dels jueus d’Europa.

La Kristallnacht, que no va caure gens bé a 
nivell internacional ni tampoc en la mateixa 
Alemanya, es va saldar amb unes xifres ter-
rorífiques. Es calcula que es van assassinar 
236 jueus, entre els quals 43 dones i 13 nens. 
Milers de jueus van ser brutalment apallissats, 
7.500 botigues van ser saquejades i destruï-
des, més de 1.300 sinagogues incendiades, 
nombrosos cementeris profanats i 30.000 ho-
mes, d’edats compreses entre els 16 i els 60 
anys, enviats als camps de concentració de 
Sachsenhausen, Dachau i Buchenwald, en 
raó de les seves propietats. En aquells camps 
terribles van ser torturats durant mesos. Un 
miler d’ells van morir mentre que només els 
que van tenir diners van poder aconseguir la 
seva llibertat. Tot va ser organitzat des de les 
clavegueres de l’Estat, amb la complicitat de 
la policia de tot el país. El règim nazi es va en-
carregar de vendre  públicament el fet com un 
espontani esclat d’ira del poble alemany per 
l’assassinat en París del diplomàtic Ernst vom 
Rath. Un assassinat comès pel jove Herschel 
Grynszpan en protesta per l’inhumà tracte 
infringit als hebreus en Alemanya.

Els jutges conservadors espanyols estan 
convençuts que l’acció d’Arran tot i que no ha 
arribat a ser ‘evidentemente’ de la proporció 
dels fets de la Kristallnacht, si que té el mateix 
propòsit, el d’imposar, diuen, una idea per la 
força, ‘característica definitoria de todos los 
regímenes dictatoriales’. No cal ser massa llest 
per a sobreentendre que de forma indirecta 
estan assenyalant a la suposada passivitat de 
la societat catalana i alhora fent una definició 
del que pensen… Anar a la noticia + 

ELS HEROIS ANÒNIMS 
DESTORBEN LES ELITS 
INDEPENDENTISTES
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LA CIUTADANIA VA FER 
LA FEINA, PERÒ ELS 
DIRIGENTS POLÍTICS LA 
VAN FRENAR: FINS I TOT EL 
PRESIDENT PUIGDEMONT 
HA RECONEGUT L’ERROR 
DE NO PROCLAMAR LA 
REPÚBLICA EL DIA 10 
D’OCTUBRE

https://www.larepublica.cat/els-herois-anonims-destorben-les-elits-independentistes/
https://www.larepublica.cat/ses-senyories-i-la-kristallnacht/
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E l candidat de Ciudadanos per An-
dalusia, Juan Marín, ha penjat un 
vídeo de campanya a la xarxa dirigit 

al president Quim Torra. Marín, amb un 
to provocador, l’incita a denunciar-lo per 
“insults”, però adverteix que, a la querella, 
afegeixi “supremacista, golspista i covard”.

La campanya del grup unionista a Anda-
lusia sembla que estigui feta a Catalunya. 
Retrets cap al poble català mentre Marín as-
segura que parla “en nom de tots els andalu-
sos”. El vídeo segueix: “Doni la cara i no fugi 
com Puigdemont”.

La líder de la formació a Catalunya, Inés 
Arrimadas, ha fet ressò del vídeo després que, 
al Ple d’aquest dimecres, tornés a fer servir la 
demagògia i el sensacionalisme per parlar de 
la seva família en nom de tots els andalusos. 
Uns insults que es podran afegir a la llarga 
llista d’atacs que ha propiciat la formació al 
govern. Anar a la noticia +

ELS INSULTS DE CIUDADANOS 
CAP AL PRESIDENT TORRA NO 
TENEN ATURADOR

P O L Í T I C A

REDACCIÓ

EL CANDIDAT PER ANDALUSIA DE LA FORMACIÓ, AMB UN TO PROVOCADOR, AL PRESIDENT: “DENUNCIA’M, ENS 

VEIEM ALS TRIBUNALS” 

E l nomenament el mes de febrer passat 
de la nova Directora General de Twitter 
Espanya, Nathalie Picquot, sempre ha 

anat acompanyat de polèmica, sobretot pel seu 
parentiu amb la família reial, ja que està casada 
amb el cosí del rei Felip VI.

Des que va agafar les regnes de la xarxa a Es-
panya s’han produït una sèrie de moviments a 

la xarxa social on han desaparegut seguidors, 
han florit més bots -compte automatitzats- i, 
un cas que va tocar de ple al diari digital Vi-
laweb durant la Diada d’enguany, algunes piu-
lades, de cop i volta, no es podien veure perquè 
era “contingut delicat”. Un fet, aquest últim, 
que segons ha denunciat l’assessor del president 
legítim, Aleix Clarió, s’està produint amb les 
piulades de Puigdemont.

Clarió assegura que diferents piulades de Puig-
demont són etiquetades com a “material sensible” 
mostrant d’exemple el tuit on el president mostra 
que fou un “gran honor” compartir una xerrada 
sobre la democràcia, la llibertat i la humanitat 
amb Ai Wei Wei, dissident del govern xinès, que 
fou empresonat il·legalment, que mitjançant les 
seves obres denuncia la tirania, i l’editor de Politico 
Europa, Ryan Heath. Anar a la noticia +

TWITTER ESPANYA INTENTA INVISIBILITZAR 
PUIGDEMONT CATALOGANT DE ‘MATERIAL SENSIBLE’ 
LES SEVES PIULADES

JOAN SOLÉ

L’ASSESSOR DEL PRESIDENT DENUNCIA QUE DIFERENTS USUARIS NO PODEN VEURE LES PIULADES

https://www.larepublica.cat/video-els-insults-de-ciudadanos-cap-al-president-torra-no-tenen-aturador/
https://www.larepublica.cat/twitter-espanya-intenta-invisibilitzar-puigdemont-catalogant-de-material-sensible-les-seves-piulades/


L A R E P U B L I C A . C AT 2 7   D E  N O V E M B R E  D E  2 0 1 84

 

L a República no rep publicitat de 
l’Ajuntament de Barcelona per culpa 
de fer públic com la reparteixen entre 

els grans grups de comunicació
La República (807.000 visites úniques), el 

sisè diari digital més llegit en llengua catalana 
segons l’OJD, no rep publicitat del consistori 
barceloní des del mes de gener de l’any passat. 
Un criteri que xoca amb el donat amb altres 
capçaleres amb molta menys audiència, com 
El Crític (75.000 visites úniques i 18.641€ de 
publicitat), però que són propers al projecte 
dels comuns.

Segons les dades a les quals ha tingut accés 
aquesta capçalera, l’any 2017 La Repúbli-
ca i la resta de mitjans del grup només van 
rebre 1.849€, xifra corresponent al primer 

trimestre. Una dada que es va quedar, i se-
gueix encara aquest 2018, a 0€ quan el diari 
va publicar la distribució de la publicitat de 
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest enllaç 
les xifres de 2017

La nova política acaba beneficiant als de 
sempre, el Grup Godó i el Grupo Zeta s’em-
porten 6 milions d’euros en publicitat muni-
cipal dels 9 milions que hi va destinar l’Ajun-
tament de Barcelona l’any 2017

El Grup Godó lidera la xifra rebuda per 
publicitat municipal, tot i que cal tenir en 
compte que no només té els mitjans en pa-

EL GOVERN COLAU EXCLOU LA 
REPÚBLICA DE LA PUBLICITAT 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

P O L Í T I C A

REDACCIÓ

LA MAJOR PART DE LA DESPESA EN PUBLICITAT SE L’EMPORTEN EL GRUP GODÓ (2.9M€) I EL GRUP ZETA (2,7M€) 

DELS MÉS DE 9 MILIONS D’EUROS PAGATS L’ANY 2017

EL SISÈ DIARI DIGITAL 
MÉS LLEGIT EN LLENGUA 
CATALANA NO REP 
PUBLICITAT DEL CONSISTORI 
BARCELONÍ DES DEL MES DE 
GENER DE L’ANY PASSAT

DINERS REBUTS PER PUBLICITAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L’ANY 2017 SEGUIN L’ORDRE D’AUDIÈNCIES DE L’OCTUBRE D’AQUEST 

ANY DE VISITES ÚNIQUES (VU):

1 Nació Digital (2.843.000 VU - 41.436€)

2 Ara.cat (2.196.000 VU - 53.185€)

3 Vilaweb (1.641.000 VU - 29.701€)

4 El Nacional (1.604.000 VU - 9.199€)

5 El Món (1.070.000 VU - 44.959€)

6  La República (807.000 VU -1.849€)

7 El Punt/Avui (722.871 VU - 31.886€)

8 Racó Català (519.000 VU - 13.902€)

9 El Periódico.cat (413.000 VU - 987.986€)

10 e-notícies (195.000 VU - 7.006€)

11 El Crític (75.000 VU - 18.641€)
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VISITES DURANT EL MES D’OCTUBRE SEGONS L’OJD
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LA NOVA POLÍTICA ACABA 
BENEFICIANT ALS DE SEMPRE, 
EL GRUP GODÓ I EL GRUPO 
ZETA S’EMPORTEN 6 MILIONS 
D’EUROS EN PUBLICITAT 
MUNICIPAL
per sinó també les emissores de ràdio i TV. La 
xifra ascendeix a quasi 3.000.000€. El segueix 
el Grupo Zeta que es queda amb 2.689.000€ 
dels quals, 987.98€ ho són en concepte del di-
gital El Periódico.cat, que només té 400.000 
lectors. La nova política segueix beneficiant els 
grans grups mediàtics, el Grup Godó i Zeta 
tornen a sortir beneficiats malgrat la davallada 
de la venda de diaris.. Anar a la noticia +

L a demanda d’un ciutadà barceloní per-
què els grups municipals publiquessin el 
que han cobrat des de 2013 en subven-

cions ha portat cua. Després que la comissió 
de Transparència catalana li donés la raó i asse-
gurés que els grups havien d’especificar quant 
havien cobrat i com ho havien repartit, Colau 
ha donat la cara pels grups municipals i ha afir-
mat que no poden publicar aquesta informació 
perquè no hi ha cap reglament que ho obligui. 
Davant la negativa de tots els grups exceptuant 
la CUP, la Comissió reiterava que sí que havien 

de mostrar les factures i el repartiment de les 
subvencions el setembre passat.

La xifra total de subvencions que han rebut 
els grups oscil·la fins als 8,5 milions d’euros. Bar-
celona en Comú, davant les exigències, ha optat 
per portar la disputa als tribunals i que sigui el 
TSJC qui decideixi què s’ha de fer.

Les explicacions dels grups municipals són di-
verses. Però en el que sí que estan d’acord -excep-
tuant la CUP que ha presentat els comptes perquè 
asseguren que no tenen res a amagar- és en què 
s’ha d’elaborar una nova normativa per clarificar 
com justificar els comptes però que, de moment, 
els empara la Llei Generals. Anar a la noticia +

COLAU PORTA ALS TRIBUNALS LA COMISSIÓ CATALANA 
DE TRANSPARÈNCIA
MARINA ALMANSA

https://www.larepublica.cat/el-govern-colau-exclou-la-republica-de-la-publicitat-de-lajuntament-de-barcelona/
https://www.larepublica.cat/colau-porta-als-tribunals-la-comissio-catalana-de-transparencia/


 

E l col·lectiu de Mossos independen-
tistes anomenat ‘Mossos Guilleries” 
acaba de publicar el seu últim comu-

nicat on narren com una patrulla del cos 
de policia catalana va interceptar un parell 
d’agents de la Guardia Civil sortint d’una 
reunió amb un grup d’ultradreta a Figueres.

Guilleries explica que “dimarts vespre 
Mossos va rebre un avís d’una reunió en un 
bar de Figueres per part d’un grup de per-
sones d’ideologia ultradretana que estarien 
preparant la retirada de simbologia indepen-
dentista a diferents localitats de la demarca-
ció de Girona”. Segons narren, “en arribar al 
lloc” van veure sortir de l’establiment “dues 
persones que es ficaven a l’interior d’un ve-
hicle de color negre amb els vidres posteriors 
tintats”.

Al comunicat s’hi diu que els Mossos van 
decidir interceptar aquest vehicle “donada 
la inseguretat que la situació havia generat 
entre alguns ciutadans”. La sorpresa va esde-
venir quan les dues persones que anaven a 
l’interior del turisme “es van identificar com 
a agents de la Guàrdia Civil i la titularitat del 
vehicle que conduïen era de la Secretaría de 
Estado de Seguridad”.

ELS AGENTS ESPANYOLS, NERVIOSOS

Mossos Guilleries assegura que els agents de 
la Guardia Civil es van mostrar “nerviosos i 
poc col·laboradors” i no van voler explicar 
els motius de trobar-se en aquelles circums-
tàncies.

En aquest sentit, demanen exigir als res-
ponsables del Ministerio del Interior “quines 
tasques i funcions estan realitzant els cente-
nars d’agents de les FCSE que hi ha comissi-

onats a Catalunya i que no formen part de la 
plantilla ordinària”.

Tanmateix, sentencien que “seria inadmis-
sible que s’estiguessin malbaratant recursos 
públics amb unes forces policials d’ocupació 
integrades en escamots dirigits a provocar 
enfrontaments civils, sigui dirigint, coordi-
nant i/ o assessorant aquests grups aliens a 
les comunitats locals… 
Anar a la noticia +

DOS AGENTS DE LA GUARDIA CIVIL ENXAMPATS 
REUNITS AMB UN GRUP D’ULTRADRETA A UN 
BAR DE FIGUERES

P O L Í T I C A

GERARD SESÉ

AIXÍ HO EXPLICA L’ÚLTIM COMUNICAT DE MOSSOS GUILLERIES

E l s diputats d’ERC al Congrés espanyol, 
Gabriel Rufián i Joan Tardà, han reac-
cionat a la paròdia que ‘Polònia’ va fer 

d’ells a TV3, on els actors Ivan Labanda i Cesc 
Casanovas els imitaven versionant la cançó 
‘Malamente’ de Rosalía sota el títol de ‘Len-
tamente’. El gag pretenia criticar de manera 
satírica l’aposta dels republicans d’alentir la 
implementació de la República catalana, i les 

seves crides a ampliar la base i evitar la via uni-
lateral.

Avui, Gabriel Rufián ha publicat un vídeo a 
Twitter on se’l veu -juntament amb Tardà- imi-
tant la cantant de Sant Esteve de Sesrovires da-
vant un centre cultural flamenc. Un fet que al-
guns han aplaudit pel seu sentit de l’humor però 
que altres han retret als polítics d’ERC, consi-
derant que haurien de reflexionar seriosament 
sobre la crítica que es desprèn del gag de Polònia 
i no assumir -deixant de banda els milions de 

catalans que exigeixen la implementació imme-
diata de la República- que cal anar “lentamente” 
cap a la independència. Anar a la noticia + 

REDACCIÓ
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TARDÀ I RUFIÁN RIUEN DE LA PARÒDIA DE ‘POLÒNIA’ AMB ROSALÍA I ELS INSTEN A REFLEXIONAR SERIOSAMENT 

SOBRE LA CRÍTICA QUE ES DESPRÈN DEL GAG

QUAN ‘POLÒNIA’ DEIXA DE SER UNA SÀTIRA

https://www.larepublica.cat/dos-agents-de-la-guardia-civil-enxampats-reunits-amb-un-grup-dultradreta-a-un-bar-de-figueres/
https://www.larepublica.cat/video-quan-polonia-deixa-de-ser-una-satira/


 

P ep Guardiola ha reivindicat, davant 
la presència de 600 estudiants, un 
referèndum d’autodeterminació que 

aclareixi, d’una vegada per totes, si Cata-
lunya vol ser independent o no. “Demo-
cràcia, democràcia i més democràcia”, ha 
defensat el tècnic català en una conferència 
integrada dins el Simposi Edgar Allison Pe-
ers de la Universitat de Liverpool.

En una conversa sobre cultura, llengua, 
societat i política, l’entrenador no ha dubtat 
en respondre a la pregunta de com es podria 
fer una Espanya i una Catalunya millors. 
“Això que passa aquí Anglaterra és l’única 
solució. Votar i acceptar el resultat. No hi 
ha més solució. La gent de Catalunya està 
implicada i ho seguirà estant”, ha expressat. 

L’entrenador del Manchester City, amb 
el llaç groc a la solapa, ha tornat a criti-
car l’empresonament i exili dels polítics 
i activistes catalans per l’organització del 
referènudm de l’1 d’octubre. “El president 
de Catalunya és a l’exili i la segona persona 
més important, Carme Forcadell, també. 
Deu polítics són a l’exili, poden circular 
per Europa però no poden tornar a Espa-
nya”, ha dit.

I ha aprofundit: “No és estar d’acord o 
no amb la independència. Polítics són a 
l’exili i d’altres, inclús actors socials, són 
a la presó. No és només la independència. 
Demanem que ens deixin votar, que ens 
deixin decidir què ha de ser Catalunya”.I 
ha volgut posar dos exemples clarifica-
dors per als estudiants: “Imaginin Alex 
Salmond a la presó, que el Parlament es 
dissolgui i que es destitueixin polítics. No 
és una situació comú. Podeu estar d’acord 
amb el Brèxit o no, però heu pogut vo-
tar.”

Aquestes han estat la resta de reflexions 
de Guardiola:

L’1 D’OCTUBRE

“Era a Manchester veient-ho per internet. 
La gent volia expressar-se. Els programes 
dels partits que van guanyar les eleccions ja 
duien el referèndum, no va ser cap sorpresa 
d’un dia. La gent té el poder i els polítics van 
seguir les instruccions. És un moviment pa-
cífic, no violent, que demana expressar-se. 
Si la gent demana això s’ha de respectar.”

ESPANYA AMB EL CONFLICTE

“Espanya és multicultural. Té el català, el 
basc o el gallec. És molt rica. Però no sabem 
si volem ser independents! L’Estat no accepta 
com de rics som.”… Anar a la noticia +

GUARDIOLA: “L’ÚNICA SOLUCIÓ ÉS VOTAR I 
ACCEPTAR EL RESULTAT”

E S P O R T S

ADRIÀ SOLDEVILA

TOTA L’ACTUALITAT ESPORTIVA

EL TÈCNIC DEL MANCHESTER CITY REALITZA UNA CONFERÈNCIA SOBRE CULTURA, LLENGUA, POLÍTICA I 

SOCIETAT A LA UNIVERSITAT DE LIVERPOOL, EN LA QUAL ABORDA LA SITUACIÓ CATALANA
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https://www.larepublicaesportiva.cat/guardiola-lunica-solucio-es-votar-i-acceptar-el-resultat/


No et deixarà indiferent


