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Amb la col·laboració de 

 

E RC ha guanyat a Barcelona, una 
victòria històrica, mentre que Pu-
igdemont ha guanyat a Europa, 

fent que l’independentisme fregui el 
50% dels vots. A escala municipal, Es-
querra obté una gran victòria i Juntsx-
Cat manté bona part dels seus resultats. 
Dues bones notícies que tenen un però: 
el PSC surt reforçat a costa de la caigu-
da de Ciudadanos.

Malgrat les circumstàncies de re-
pressió per part de l’Estat Espanyol, 
els independentistes han obtingut uns 
resultats excel·lents, els ciutadans inde-
pendentistes s’han tornat a mullar i ara 
toca que els líders independentistes els 
hi agraeixin amb un full de ruta clar cap 
a la República Catalana.

Els líders independentistes seran 
capaços de trobar aquesta unitat d’ac-
ció? Tenint en compte que ara caldrà 
fer pactes als Ajuntaments, als Consells 
Comarcals i a les Diputacions, caldrà 
veure cap a on tomben els acords que 
sens dubte marcaran el full de ruta in-
dependentista.

Cal tenir en compte que més aviat 
que tard unes noves eleccions al Parla-
ment de Catalunya tindran lloc i els di-
ferents acords que es facin en aquestes 
setmanes vinents marcaran un camí.

Puigdemont ha salvat amb la seva 
victòria el paper de JuntsxCat, però 
aquest resultat obre també una profun-
da reflexió al voltant del seu moviment 

i el futur del PDECAT, amb el presi-
dent Puigdemont tenen una oportuni-
tat.

Per damunt de tot, l’independentis-
me té l’obligació d’oferir un full de ruta 
clar cap a la República Catalana, veu-
rem si els seus líders ho faran possible.. 
Anar a la noticia +

A principis d’aquest mes de maig, Ursula 
Haverbeck de 89 anys va ingressar a la 
presó de Bielefeld per a complir una con-

demna de dos anys. La fràgil velleta amb cara de 
ratolí espavilat duu anys i panys negant la Xoà, 
titllant Auschwitz com una de les mentides més 
grans de la història. Ha estat precisament el seu 
obstinat negacionisme el que l’ha portat de cap a 
la garjola. Un negacionisme que en el cas de la ia-
ieta, coetània als fets i esposa d’un conegut nazi, 
Werner Georg, l’assenyala com a una autèntica i 
odiosa malparida. Prou que ho sabem que el na-
zisme no va ser cap broma, un simple accident de 
la història en un moment de feblesa de les demo-
cràcies. El filòsof Jonathan Glover ens recorda en 
Humanidad e inhumanidad. Una historia moral 
del siglo XX (Cátedra, 2013) que els nazis van 
mostrar que la tecnologia de la matança en com-
binació amb l’obediència robòtica de funcionaris 
humans podia arribar a extrems d’inhumanitat 
sense comparació. Altrament, Glover afirma que 
la lliçó central que el nazisme deixa a l’ètica és 
que el sentit de la identitat moral no és suficient. 
És important, diu, que les persones mantinguin 
viva la seva humanitat i conserven l’escepticisme 
enfront dels líders o les teories que els hi diguin 
una altra cosa. Com sigui, com no es pot avorrir, 
odiar des d’un sentit d’estima per la humanitat 
i els valors democràtics una ideologia que pro-
clama l’extinció de l’adversari?. Una ideologia 
que justifica o nega -malgrat totes les evidències 
històriques- l’extermini de milions de persones 
només per pertànyer a una suposada raça, per la 
seva orientació sexual o creença religiosa?. Uns 
tipus que amb violència extrema persegueixen 
aquells que odien encegats per la frustració, 
l’obediència, els prejudicis?. La qüestió és ben 
elemental i el més idiota… Anar a la noticia +

TINDREM ARA UN FULL DE 
RUTA INDEPENDENTISTA?
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H o hem aconseguit”, aquestes han estat 
les primeres paraules d’Ernest Mara-
gall com a guanyador de les eleccions 

a l’Ajuntament de Barcelona. Davant d’una 
militància eufòrica, el més que probable al-
calde de la capital catalana ha reivindicat la 
figura d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn, el 
qual ha anunciat que visitarà en els pròxims 

dies a Soto del Real. En aquest sentit, Ma-
ragall també ha etzibat un “visca Lluís Sal-
vadó”.

Sense deixar de parlar dels seus rivals, el di-
rigent republicà ha demanat “respecte” per Ada 
Colau. “Haurem de parlar amb ella per tractar 
el retorn dels exiliats i l’alliberament dels pre-
sos polítics”. Maragall també ha estes la mà a 
la CUP, “l’Anna Saliente ha fet una excel·lent 
campanya”. Respecte dels partits constituciona-

listes, ERC s’ha mostrat fraternal amb ells, però 
a la vegada ha situat com a línies vermelles “la 
llibertat”.
Pere Aragonès ha reivindicat que la victòria a 
Barcelona, com també els bons resultats a la res-
ta del territori, “és un resultat per avançar cap 
a la República”. El vicepresident del Govern ha 
recordat que els vots “han portat Oriol Junque-
ras al Parlament Europeu”.
Anar a la noticia +

ALEIX RAMIREZ

VICTÒRIA HISTÒRICA D’ERC
PER PRIMER COP, DES DELS ANYS 30, UNA FORMACIÓ INDEPENDENTISTA GUANYA LES ELECCIONS A LA CAPITAL 

DE CATALUNYA

TOTA L’ACTUALITAT ESPORTIVA

https://www.larepublica.cat/victoria-historica-derc/


 

E l president a l’exili ha sortit a valorar 
els resultats a les eleccions al Parla-
ment Europeu des del Press Club de 

Brussel·les i ha estat clar: “hem guanyat les 
eleccions europees” i ha volgut agrair la tas-
ca de Toni Comín i Clara Ponsatí així com 
la resta de la llista.

Ha assegurat que també han derrotat al 
ministre d’afers exteriors espanyol, Josep 
Borrell, i s’ha dirigit a Europa: “Escolta-ho 
bé, el ministre espanyol ha quedat doble-
gat per l’independentisme”. També ha tin-
gut unes paraules d’agraïment per Gonzalo 
Boye, Xavier Trias i Bea Talegon a qui la 
formació deu que “finalment ens hàgim 
pogut presentar, ho recordarem sempre”.

Puigdemont ha reivindicat també l’èxit 
de la seva llista “transversal” i amb “vocació 
d’unitat” i que els “ha votat molta gent” ar-
reu de l’Estat. En aquest sentit, ha assegurat 
que ara defensaran “amb més raó que mai 
que aquesta és l’estratègia guanyadora de 
l’independentisme”. Anar a la noticia +

PUIGDEMONT: “LA VEU DE L’1-O ENTRA AL 
PARLAMENT EUROPEU”

P O L Í T I C A

GERARD SESÉ

“EL MINISTRE ESPANYOL JOSEP BORRELL HA QUEDAT DOBLEGAT PER L’INDEPENDENTISME”
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E l frec a frec de totes les enquestes ha es-
devingut realitat la nit electoral del 26-
M, amb tensió i instensitat fins a l’últim 

moment, quan amb el prop del 70% escrutat 
ERC ha passat per davant de Barcelona en 
Comú. Per només gairebé 4.000 vots Ernest 
Maragall li ha arrabassat l’alcaldia a Colau i els 
comuns, doncs, s’han posicionat en segona for-
ça a l’Ajuntament amb 10 regidors, un menys 
que el 2015.  “Ho hem tingut tot en contra, era 
molt més difícil que fa quatre anys”, ha assegu-
rat Ada Colau en la primera reacció després de 
conèixer els resultats gairebé definitius.

“Aquests 4 anys han servit per canviar 
hegemonia política d’aquest país”, ha afegit 
Colau. Alhora, ha sentenciat que “em sembla 

evident que amb aquest context, el resultat 
és claríssim: la ciutadania de Barcelona ens 
demana que parlem entre nosaltres i fem un 
govern ampli transversal i d’esquerres”.

Colau ha lloat “els 28 regidors d’esquerres” 
reconeixent així el resultat dels republicans i 
el PSC i però ha afegit que “ara tothom vol 
ser d’esquerres, feminista, republicà i popu-
lar”. A Colau l’han acompanyat crits de ‘Si se 
puede’, aplaudiments, abraçades i llàgrimes 
a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, l’es-
cenari escollit pels comuns per seguir la nit 
electoral en una jornada històrica de partici-
pació a Barcelona, amb 5.55 punts per sobre 
respecte a les últimes eleccions municipals. 
L’espai ha estat ocupat per a tots els seguidors 
i militants, que han viscut amb eufòria i de-
cepció… Anar a la noticia +

MARINA ALMANSA

BCOMÚ PERD L’ALCALDIA I COLAU DEMANA UN 
PACTE AMB ERC

https://www.larepublica.cat/puigdemont-la-veu-de-l1-o-entra-al-parlament-europeu/
https://www.larepublica.cat/bcomu-perd-lalcaldia-i-colau-demana-un-pacte-amb-erc/


 

E lsa Artadi, qui ha dut el pes de Junts 
per Barcelona perquè el cap de llista 
de la formació és el pres polític Quim 

Forn, ha sortit a fer la valoració dels resul-
tats a Barcelona.

Artadi ha destacat que hi ha hagut dues 
bones notícies, per una banda, el resultat 
de Lliures per Europa i l’altra que Barcelo-
na tindrà un alcalde independentista.

Sobre la primera ha remarcat que a Euro-
pa “hem aconseguit el 50% de vots indepen-
dentistes” i ha volgut recordar que “el Par-
lament Europeu tindrà un pres polític i dos 
exiliats”. En aquest sentit, ha volgut felicitar 
el president Puigdemont “pel seu magnífic 
resultat” malgrat el que ha considerat una 
campanya “amb unes condicions molt pre-
càries” per la repressió estatal i manca de re-
cursos. Artadi ha augurat que ara “podran fer 
una gran feina des del Parlament Europeu”.

Sobre Barcelona ha sentenciat que “ne-
cessitem que la capital sigui independentis-
ta, el país s’ho mereix” i per aquest motiu 

ha volgut felicitar ERC i “el futur alcalde de 
Barcelona, Ernest Maragall”.

Artadi ha considerat que ara “toca un go-
vern a Barcelona 100% independentista” i 
ha explicat que ja ha parlat amb el republicà 
i que s’ha mostrat a la seva disposició.

La catalana ha remarcat que cal reflexio-
nar sobre la unitat: “la fragmentació de l’in-
dependentisme ha fet perdre regidors” i ha 

acceptat que “volíem un millor resultat i en-

tenem que ERC ha acumulat un vot útil pel 

canvi a Barcelona”.

David Bonvehí ha parlat després la inter-

venció d’Artadi. El líder del PDeCat ha as-

segurat que “Junts per Catalunya és la força 

que més municipis ha guanyat i que més ha 

guanyat en… Anar a la noticia +

ARTADI: “CELEBREM QUE BARCELONA TINDRÀ 
UN ALCALDE INDEPENDENTISTA”

P O L Í T I C A

GERARD SESÉ

“HEM ACONSEGUIT EL 50% DE VOTS INDEPENDENTISTES A LES ELECCIONS EUROPEES”
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C onèixer vaques de raça Bruna del Pi-
rineu, acompanyar els pagesos d’una 
horta ecològica de Girona, descobrir 

les darreres embarcacions de pesca a la Barce-
loneta o fer apicultor de la mel a les Garrigues 
són algunes de les activitats proposades ja està 
a l’abast de tothom. Com a mínim, durant un 
cap de setmana. Benvinguts a Pagès, la gran 
festa de la pagesia catalana, torna l’1 i 2 de juny. 
Gràcies a aquesta iniciativa, és possible experi-
mentar la vida a pagès, redescobrir l’origen 
dels productes que es consumeixen cada dia i 
omplir el rebost. Enguany, en la seva quarta 
edició, s’espera superar els 55.000 participants.

L’experiència gira al voltant de visites gra-
tuïtes a prop de 200 granges i explotacions 

agrícoles, ramaderes i pesqueres de Catalu-
nya. A més a més, l’activitat es complementa 
amb la participació de més de 130 restau-
rants, que ofereixen el menú ‘Benvinguts a 
Pagès’ amb productes de temporada i de pro-
ximitat, estades a més de 200 allotjaments 
rurals i més d’un centenar d’activitats com-
plementàries.

UNA OFERTA PER A TOTES LES EDATS

Així, l’esdeveniment està pensat tan per al 
públic foodie, que busca els productes més 
saborosos i autèntics sobre el terreny, com per 
famílies que volen passar una bona estona 
juntes. Les visites guiades gratuïtes s’oferei-
xen sense reserva prèvia i acaben amb un tast 
de productes que els visitants poden adquirir. 
A través de la pàgina… Anar a la noticia +

REDACCIÓ

EL CAMP ENS DONA LA BENVINGUDA
M Ó N  R U R A L

https://www.larepublica.cat/artadi-celebrem-que-barcelona-tindra-un-alcalde-independentista/
https://www.larepublica.cat/bcomu-perd-lalcaldia-i-colau-demana-un-pacte-amb-erc/


U n Barça trist, que ha jugat el primer 
temps de la final de la Copa del Rei 
com si fos una continuació de l’elimi-

natòria davant el Liverpool, ha caigut per 1 
a 2 davant el València en un altre partit per 
guardar a la col·lecció de despropòsits de la 
història blaugrana. Si el curs passat la com-
petició del KO va ser la salvació d’Ernesto 
Valverde i de molts jugadors de la plantilla, 
aquesta temporada ha servit per mostrar una 
altra vegada en públic les carències de tots ells 
i la necessitat imperiosa de canviar el rumb 
de l’equip. Marcelino, qui disputava la seva 
primera final com a entrenador, ha tornat a 
evidenciar que el rei està despullat i de res 
ha servit la reacció a la desesperada del segon 
temps.

L’ansia de triomf del València, concentrat des 
de fa tres dies a Jerez de la Frontera, s’ha creuat 
amb un Barça debilitat, incapaç de sobreposar-se 
gairebé tres setmanes després a la traumàtica 
eliminació d’Anfield. El resultat del xoc d’es-

tats anímics ha comportat que els chés, que no 
guanyaven un títol des del 2008, hagin assolit 
la seva vuitena Copa de la història. D’entre les 
runes de la tristesa l’equip català no ha trobat 
ni un bri de força per aparcar la desgana durant 
una nit abans d’anar-se’n de vacances. Així, ha 

desaprofitat l’oportunitat d’aconseguir el seu 
novè doblet i de convertir-se en el primer equip 
de les grans lligues europees en alçar cinc Copes 
consecutives -els altres dos conjunts que engua-
nyen optaven a la fita, el Paris Saint Germain i la 
Juventus, tampoc l’han… Anar a la noticia +  

S i el Barça hagués aixecat la Copa del 
Rei al Benito Villamarín s’hagués pro-
duït un fet singular i molt rellevant. 

Aquest 2019 fa cinc anys que un dels millors 
literats del futbol, Eduardo Galeano, ens va 
deixar a l’edat de 74 anys. Un lustre que el 
conjunt blaugrana, equip admirat pel presti-
giós escriptor uruguaià, hagués tenyit amb els 
seus colors signant un rècord mai abans asso-
lit: cinc Copes consecutives. Cinc anys sense 
Galeano i cinc Copes del Barça de Messi -en-
altit per l’intel·lectual-, una coincidència que 
no s’ha acabat complint per la llarga depressió 
que pateix el vestidor barcelonista des de la 
caiguda de Liverpool… Anar a la noticia +  

UN TRIST PRIMER TEMPS DEIXA EL BARÇA 
SENSE COPA DEL REI (1-2)

DEL TRIPLET A LA CAIGUDA DE L’IMPERI

L A  R E P Ú B L I C A  E S P O R T I VA

SERGI ESCUDERO

ADRIÀ SOLDEVILA
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ELS GOLS DE GAMEIRO I RODRIGO AL PRIMER TEMPS HAN SENTENCIAT L’EQUIP D’ERNESTO VALVERDE, INCAPAÇ 

DE REMUNTAR

EN QUINZE DIES, EL BARÇA ES CARREGA UNA TEMPORADA QUE FEIA OLOR DE TRIPLET. ACABA GUANYANT LA 

LLIGA, UN GRAN TÍTOL, PERÒ AMB UNA ENORME FRUSTRACIÓ

https://www.larepublicaesportiva.cat/un-trist-primer-temps-deixa-el-barca-sense-copa-del-rei-1-2/
http://elmoncasteller.cat/els-verds-inicien-una-campanya-de-micromecenatge-per-lescultura-duna-torre-de-8-de-mida-real/
https://www.larepublicaesportiva.cat/del-triplet-a-la-caiguda-de-limperi/
http://elmoncasteller.cat/els-verds-inicien-una-campanya-de-micromecenatge-per-lescultura-duna-torre-de-8-de-mida-real/
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