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A veure si els líders independen-
tistes entenen que Espanya ens 
ha declarat la guerra per a in-

tentar aniquilar l’independentisme. De 
fet, l’operació del poder real, mediàtic i 
polític per expulsar Ernest Maragall de 
l’alcaldia de la capital catalana és només 
l’inici d’un procés d’Estat, i que l’am-
bició desmesurada d’Ada Colau (blan-
quejada des del primer dia pels mitjans 
de comunicació) els hi ha servit en safa-
ta de plata.

Colau ja és alcaldessa de Barcelona, 
amb els vots de la xenofòbia de Ma-
nuel Valls en una operació d’atac a la 
democràcia sense precedents, que fins 
i tot ha obligat a suposats defensors de 
la democràcia com Gerardo Pisarello o 
Jaume Asens a dir veritables mentides 
per avalar l’elecció de Colau, i ho han 
fet des de la seva comoditat de càrrecs 
ben remunerats a Madrid.

Colau és alcaldessa, però el PSC és 
el gran guanyador de l’operació: con-
trolarà l’Ajuntament, l’AMB i la Dipu-
tació en un retorn al poder local amb 
una missió d’estat d’acabar amb els in-
dependentistes. La situació obligarà a 
les pròximes setmanes a una profunda 
reflexió en el món independentista, ens 
han guanyat i ens toca reaccionar, sense 
buscar culpables, però caldrà concretar 
i acordar un full de ruta independentis-
ta guanyador entre tots els partits inde-
pendentistes i les entitats socials.

Colau és alcaldessa, amb els vots de la 
vergonya acceptats per l’alcaldessa amb 
tota la seva alegria per conservar una ca-
dira, però ha estat possible també pels 
errors dels independentistes, que si no 

ens espavilem els pagarem cars. Amb 
l’elecció de Colau hem pogut compro-
var que no podem guanyar la República 
si no tenim els estaments del poder en 
mans independentistes. Ho hem pogut 
comprovar de com els grans mitjans de 
comunicació de Catalunya han blan-
quejat la jugada d’estat. Hem compro-
vat que un “influencer” com Jordi Évole 
(Planeta, Godó i cia) ha liderat aquesta 
operació, que ha derrotat l’independen-
tisme, però l’independentisme segueix 
viu i seguirà viu, sobretot si els seus líders 
s’asseuen per concretar una unitat d’ac-
ció. I si no, sempre podem seguir fent 
president d’Espanya -la repressora Espa-
nya- a Pedro Sánchez. Anar a la noticia +

A da Colau va arribar a la política des de 
l’activisme social, amb un perfil que 
era fàcil de comprar per algú d’esquer-

res compromès amb els drets i les llibertats 
de les persones. Va arribar amb un projecte 
de canvi que -he d’admetre- em vaig arribar 
a creure, però que després d’un temps em 
va començar a fer pudor de socarrim. Hi ha 
moltes coses de les quals han fet els comuns 
a Catalunya que van anar fent que cada cop 
se’m fes més difícil defensar-los davant els que 
es van adonar abans que jo que hi havia algu-
na cosa que no rutllava: la negativa a posar 
tota la carn a la graella l’1-O, la manca de 
democràcia interna i l’arraconament del dis-
crepant, etc.

I ara ha arribat un altre moment d’aquests 
que et fan entendre coses, la decisió entre 
acceptar o no els vots de Manuel Valls per a 
assegurar la cadira d’Ada Colau a l’Ajunta-
ment de Barcelona. La cúpula de la formació 
ho tenia clar des de feia temps, que farien el 
necessari per a mantenir-la al càrrec, però la 
meva confiança mai ha estat en les cúpules de 
cap partit. Pensava que les bases hi posarien 
seny, que tocarien el crostó a Colau per dir-li 
que per aquest camí no anava bé i que, com fa 
temps que vaig fer, reaccionarien davant una 
ferum que ja és difícil d’amagar. Però no ha 
estat així. Les bases han donat avui via lliure a 
Colau en una consulta i no sé com sentir-me. 
És cert que -com he llegit en una piulada de 
Jordi Borràs- la participació ha estat només 
d’un 40% i amb un 30% en contra de la de-
cisió guanyadora, però el tema és que la de-
cisió ha estat aquesta i que les bases no s’han 
mobilitzat massivament contra el que estava 
cantat que volien els dirigents dels comuns. 
Digueu-me ingènua, però de veritat que en les 
bases sí que hi confiava. Anar a la noticia +

TOT VA COMENÇAR FENT 
PRESIDENT PEDRO SÁNCHEZ

DIGUEU-ME 
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COLAU JA ÉS ALCALDESSA 
DE BARCELONA, AMB ELS 
VOTS DE LA XENOFÒBIA 
DE MANUEL VALLS EN 
UNA OPERACIÓ D’ATAC A 
LA DEMOCRÀCIA SENSE 
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A les cinc de la tarda d’aquest dissabte 
han entrat els regidors electes i caps 
de llista al Saló de Cent de l’Ajunta-

ment de Barcelona, amb una figura destaca-
da, però: el pres polític Quim Forn era entre 
els presents. A mesura que els candidats han 
anat avançant, Forn s’ha aturat a saludar i 
donar la mà a personalitats d’entre el públic. 
Minuts després, ha començat el solemne acte 
de la proclamació de l’alcaldia de la capital 
del país.

Després de prometre i jurar el càrrec, els 
regidors han votat les tres candidatures que 
s’han presentat i, finalment, sense sorpreses, la 
batllesa Ada Colau ha reeditat l’alcaldia. Ha es-
tat investida en comptar en el ple amb els vots 

favorables de 21 dels 41 regidors que l’integren 
alhora que l’han recolzat els vuit regidors del 
PSC i tres dels sis regidors de la plataforma 
BCN Canvi-Cs.

Tal com van decidir les bases de BComú 
en una consulta celebrada entre el dijous i el 
divendres, Colau s’ha aliat amb els socialistes 
acceptant el suport de Valls. La incògnita de 
qui seria alcalde s’ha mantingut fins a la tarda 

d’aquest divendres: podia ser-ho Maragall, o bé 
Colau amb un executiu del PSC –amb el su-
port de Valls en la investidura–, una cosa que els 
comuns han preguntat als seus prop de 10.000 
inscrits amb una consulta que s’ha tancat aquest 
divendres i que ha optat per l’alcaldia i el PSC 
amb un 71%.

LES CRÍTIQUES DE FORN

En el torn de discurs dels candidats, el pres po-
lític Quim Forn ha mostrat un calorós agraï-
ment a l’exalcalde Trias i a tot el seu membre. 
Tot i això, el regidor ha estat dur i crític amb 
l’alcaldesa:  “Ho és gràcies a un partit que tenia 
l’objectiu que no hi hagués un alcalde indepen-
dentista.” A més, Forn ha sentenciat que “vostè 
ha estat l’instrument útil dels poderosos a qui 
tant critica”. Anar a la noticia +

REDACCIÓ

COLAU, ALCALDESSA DE BARCELONA 
AMB LA COMPLICITAT DE VALLS

FORN HA SENTENCIAT 
QUE “VOSTÈ HA ESTAT 
L’INSTRUMENT ÚTIL DELS 
PODEROSOS A QUI TANT 
CRITICA”

https://www.larepublica.cat/colau-alcaldessa-barcelona-complicitat-valls/


 

L ’alcaldessa Ada Colau va pronunciar 
aquest dissabte unes paraules que han 
fet enfadar l’entorn dels presos polí-

tics. “No seré alcaldessa independentista ni 
antiindependentista”. Així, la germana de 
la presa política Dolors Bassa, Montse Bas-
sa, ha assegurat que “quan tens un familiar 
a la presó, no pot aguantar sentir Colau” 
pronunciant aquestes paraules en l’equidis-
tància.

La també diputada al Congreso per 
ERC ha afirmat que “qui calla, cedeix” i 
que està “farta” de tanta “hipocresia”. Anar 

a la noticia +

LA GERMANA DE BASSA S’ESCANDALITZA AMB 
LA HIPOCRESIA DE COLAU: “QUI CALLA, CEDEIX”

P O L Í T I C A

REDACCIÓ

LA DIPUTADA D’ERC AL CONGRESO AFIRMA QUE ESTÀ “FARTA” DE TANTA “HIPOCRESIA”
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E l pacte antinatura que va culminar 
aquest dissabte a la tarda amb la inves-
tidura de la batllessa Ada Colau ha fet 

saltar moltes alarmes, no només perquè ho 
aconseguís amb els vots de Valls sinó perquè 
el president creu que amb la unitat estratè-
gica republicana i independentista s’hauria 

pogut evitar el pacte de la vergonya. Això sí: 
“Sense retrets” i amb “autocrítica”, ha asse-
gurat en una piulada.

El president legítim ha afirmat que “la 
imatge hauria de ser una esmena a les estra-
tègies que han portat a fer-la possible” i ha 
conclòs el seu missatge de manera ben clara: 
“La prioritat torna a ser recuperar la unitat.” 
Anar a la noticia +

REDACCIÓ

PUIGDEMONT SITUA COM A “PRIORITAT” RECUPERAR 
LA UNITAT INDEPENDENTISTA DESPRÉS DE LA CÍNICA 
INVESTIDURA DE COLAU

TOTA L’ACTUALITAT ESPORTIVA

https://www.larepublica.cat/la-germana-de-bassa-sescandalitza-amb-la-hipocresia-de-colau-qui-calla-cedeix/
https://www.larepublica.cat/la-germana-de-bassa-sescandalitza-amb-la-hipocresia-de-colau-qui-calla-cedeix/
https://www.larepublica.cat/puigdemont-demanar-recuperar-la-unitat-despres-de-la-cinica-investidura-de-colau/


 

L a confecció dels governs municipals 
ha generat molt debat i controvèr-
sia especialment pels estranys acords 

d’investidura, per les geometries impensa-
bles i pels pactes “contra-natura” d’alguns 
municipis amb aliances del tot impensa-
bles.

Però aquest article no enumera tots 
aquests casos sinó que es vol centrar en 
aquelles poblacions i ciutats on un alcal-
de o alcaldessa independentista que va fer 
possible l’1-O ha estat fulminat pels ma-
teixos partits sobiranistes (ERC, CUP i Jx-
Cat) amb aliances amb altres forces, nor-
malment amb el PSC com a protagonista.

Aquí alguns dels casos més rellevants:

Sant Cugat: ERC + PSC + CUP fa fora 
JxCat que governava durant l’1-O

La republicana Mireia Ingla ha estat in-
vestida aquest dissabte alcaldessa de Sant 
Cugat del Vallès gràcies a l’acord d’ERC-
MES amb els grups municipals del PSC 
i CUP. Ingla agafarà el relleu de Carmela 
Fortuny, que va arribar a l’alcaldia des-
prés de la renúncia de Carme Conesa, fa 

un any. Ingla ha rebut 13 vots, la majoria 
absoluta, amb els 6 vots d’ERC, els 4 del 
PSC i els 3 de la CUP, mentre que Fortuny 
només ha rebut el suport dels 9 regidors 
de JxCat. El ple d’investidura s’ha desen-
volupat davant molts els veïns que volien 
seguir-lo; alguns amb pancartes de ‘pacte 
de la vergonya’ o ‘cap pacte amb el 155’ i 

el president de la mesa d’edat ha hagut de 
cridar a l’ordre en més d’una ocasió.

Figueres: ERC + PSC + CUP + CF fa 
fora JxCat

Nou pacte on hi participa la CUP per 
fer fora l’alcalde que va fer possible l’1-O a 
Figueres… Anar a la noticia +

LLISTA D’ALCALDIES INDEPENDENTISTES QUE 
VAN FER POSSIBLE L’1-O FULMINATS PELS 
PACTES D’ERC, JXCAT I CUP

P O L Í T I C A

GERARD SESÉ

ELS ACORDS MUNICIPALS DEIXEN TOCAT EL BÀNDOL SOBIRANISTA

EL GRUP DE C’S TAMPOC NO HA APLAUDIT LES PARAULES DEL PRESIDENT
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E l cap de llista de la plataforma Barce-
lona pel Canvi-Ciudadanos, Manuel 
Valls, ha negat la salutació al president 

Quim Torra, quan els regidors s’han tras-
lladat al Palau de la Generalitat i el líder de 
l’executiu català els ha rebut després del ple 

d’investidura i sessió de constitució de la ca-
pital del país.

A més, Valls l’ha assenyalat amb el dit ín-
dex amb un posat seriós i agressiu quan el 
president li ha estès la mà. Més tard, s’ha 
pogut veure com els regidors electes de Valls 
tampoc han aplaudit després de les paraules 
del president. Anar a la noticia +

REDACCIÓ

L’AGRESSIVITAT DE VALLS QUAN 
NEGA LA SALUTACIÓ AL PRESIDENT 
TORRA

https://www.larepublica.cat/llista-dalcaldies-independentistes-que-van-fer-possible-l1-o-fulminats-pels-pactes-derc-jxcat-i-cup/
https://www.larepublica.cat/video-lagressivitat-de-valls-quan-nega-la-salutacio-al-president-torra/
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L uis Gonzalo Segura fou expulsat de 
l’exèrcit espanyol per denunciar casos de 
corrupció i abusos sexuals, entre altres. 

Publica En la guarida de la bestia,  un llibre 
editat per Ediciones AKAL i que segons l’ex-
tinent constitueix “l’únic relat crític” amb el 
paper de la dona dins del cos armat.

Quin objectiu persegueix el llibre? Segueix la 
denúncia d’abusos en l’exèrcit com ha fet Luis 
Gonzalo Segura en els darrers anys o posa el 
focus en altres àmbits?
Segueixo el mateix relat dels darrers anys, però és 
la primera vegada que s’escriu un llibre crític so-
bre el tracte que rep la dona a l’exèrcit. Existeixen 
dos blocs, en el primer intento agrupar tots els 
casos amb una clara connotació sexual i el segon 
vol parlar de la violència psicològica.
El llibre té una clara intenció didàctica, en els 
abusos detectats a l’exèrcit no es té en compte 
ni la jerarquia.

Com és això? 
Un abús és reprovable, però a més s’ha d’afegir 
que en la majoria de casos detectats es passa per 
alt un element molt important en l’àmbit mili-
tar: la jerarquia. L’abusador sempre es creu amb 
el dret d’estar per damunt de la víctima.
Hi ha un cas on un militar va violar una cap i 
va ser expulsat de l’exèrcit. Ara bé, un tribunal 
militar va decidir que l’element principal per 
condemnar-lo no era l’agressió sexual, sinó que 
havia trencat la disciplina i a la vegada va posar 
en perill l’eficàcia del servei.
Això et demostra una mentalitat retorçada i un 
poder judicial militar que va en direcció contrà-
ria al civil. En un cas de violació als nostres tribu-
nals, l’abús de poder cap a una persona sempre 
s’interpreta com un factor clau per defensar els 
interessos de la víctima.

La violència psicològica com comença? 
Primer de tot és vital insistir que a l’exèrcit no 
existeix el vincle entre cap i treballador. El fun-
cionament es regeix a partir d’una relació jeràr-
quica on hi ha un comandament i un subordi-

LUIS GONZALO SEGURA

ELS MILITARS NO HAN REBUT ORDRES 
D’INTERVENIR CATALUNYA, PERÒ 

SE’N MOREN DE GANES

E N T R E V I S TA

ALEIX RAMIREZ

Luis Gonzalo Segura, extinent de l’exèrcit espanyol I Gerard Sesé

nat que ha d’acatar ordres. Quan un soldat s’ha 
atrevit a menysprear un superior, directament ha 
acabat a la presó.
D’alguna manera, la justícia militar utilitza el 
denunciant com a boc expiatori?
En els darrers tres anys han existit 90 denúncies i 
cap condemna. Una xifra que vol enviar un mis-
satge clar a les dones i és que no teniu cap possi-
bilitat. T’intenten interioritzar que estàs duent a 
terme una traïció al sistema.

El cas més mediàtic que s’ha vist als mitjans 
espanyols és el de Zaida Cantera, l’any 2014 
va demanar la baixa de l’exèrcit després d’una 
denúncia per abús sexual. Després es va inte-
grar a la llista del PSOE al Congrés dels Di-
putats per visibilitzar la seva causa. 
Des del meu punt de vista és trist que una per-
sona com la Zaida, després de patir un abús i un 
doble assetjament laboral, s’hagi prestat a blan-
quejar el PSOE. Em sap greu que una víctima 
d’aquest drama entri al joc polític per diners i 
poder.

En l’etapa del Gobierno Zapatero, per primer 
cop, es va situar una dona al capdavant del mi-
nisteri de Defensa. Va ser un punt d’inflexió? 

Per res, ni el PSOE ni el PP. Carme Chacón no va 
canviar res i ara Margarita Robles tampoc, amb 
l’agreujant que és jutgessa de professió. Ella sap 
perfectament l’anacronisme que representa tenir 
justícia militar i si no ha estat capaç d’iniciar cap 
reforma per eliminar-la o limitar el seu efecte, ja 
et demostra quina voluntat té el Gobierno.

El canvi generacional no ha ajudat a erradi-
car aquestes pràctiques que denuncies en el 
llibre? 
La gent jove que accedeix a l’exèrcit també té 
al cap aquest component jeràrquic. La justícia 
militar és una justícia plena d’amiguismes. Ima-
ginem per un instant que la corrupció del PP 
s’hagués jutjat en l’àmbit militar? El grau d’im-
punitat seria molt salvatge.
Ningú oculta res, si s’abusa d’una noia a plena 
llum del dia en una instal·lació militar, tothom 
calla i mira cap a una altra banda. Si la víctima té 
zero possibilitats de guanyar el seu cas, un testi-
moni no s’arriscarà a explicar el que ha vist.

Potser és díficil simplificar, però com es pot 
explicar al lector que és la justíca militar? 
La justícia militar és un poder anacrònic i amb 
una cupula… Anar a la noticia +

https://www.larepublica.cat/luis-gonzalo-segura-els-militars-no-han-rebut-ordres-dintervenir-catalunya-pero-sen-moren-de-ganes/


 

E l Parlament insta el Govern a dema-
nar a l’executiu espanyol que retiri les 
mesures extraordinàries de control 

polític sobre les finances de la Generalitat. 
Es tracta d’un punt d’una moció d’ERC 
que ha estat aprovat amb els vots també de 
JxCat i els comuns. En canvi, Cs, el grup 
PSC-Units i el PPC hi han votat en contra 
mentre que els quatre diputats de la CUP 
no han participat en cap moment de la vo-
tació. Altres punts de la moció aprovada 
demanen al govern espanyol que modifiqui 
la regla de la despesa de la llei d’estabilitat 
pressupostària i la derogació de la llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local (LRSAL).

La cambra catalana també ha aprovat 
instar el Govern a posar en marxa, en el 

marc dels pressupostos del 2020, una re-
forma fiscal “progressiva i verda” que ga-
ranteixi “la funció redistributiva i lluiti 
contra l’emergència climàtica”. Aquest 
punt ha estat aprovat amb els vots a favor 

de JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP. El 

PPC hi ha votat en contra mentre que els 

diputats de Cs s’hi ha abstingut. Anar a la 

noticia +

EL PARLAMENT VOL QUE EL GOBIERNO RETIRI 
EL CONTROL SOBRE LES FINANCES DE LA 
GENERALITAT

M É S  E C O N O M I A

M Ó N  R U R A L

AGÈNCIES

ES TRACTA D’UN PUNT D’UNA MOCIÓ D’ERC QUE HA ESTAT APROVAT AMB ELS VOTS TAMBÉ DE JXCAT I ELS COMUNS

ELS VEÏNS DENUNCIEN L’APROFITAMENT IL·LEGAL DE LES HIDROELÈCTRIQUES I L’ABÚS DE LES EMPRESES 

COMERCIALITZADORES, QUE NO RESPECTEN ELS CONVENI DE PREUS ESTABLERT ALS ANYS VINT
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F actures de 3 euros amb un IVA de 250. 
No és cap error. Des de fa 10 anys, els 
veïns de la Vall Fosca, llar de la primera 

central hidroelèctrica de Catalunya, reben 
aquest tipus de rebuts. Encara que des de 
1927 gaudeixen d’un conveni amb les cen-
trals generadores que limita el preu de la llum 
que consumeixen a 0,002 cèntims d’euro, 
denuncien que Endesa Energia emet factures 
desmesurades aplicant-los-hi IVA correspo-
nent a la tarifa de mercat. Tot això, mentre, 
segons remarquen alguns col·lectius locals, 
les companyies elèctriques exploten les cen-
trals instal·lade… Anar a la noticia +

ANNA RODRIGUEZ PICAS

VALL FOSCA: QUIN ÉS EL PREU DE L’AIGUA?

https://www.meseconomia.cat/el-parlament-vol-que-el-gobierno-retiri-el-control-sobre-les-finances-de-la-generalitat/
https://www.meseconomia.cat/el-parlament-vol-que-el-gobierno-retiri-el-control-sobre-les-finances-de-la-generalitat/
https://www.monrural.cat/2019/06/03/hidroelectriques-vall-fosca/


S ense personalitat, sense pilota, sense 
criteri, sense pressió, sense mobilitat en 
la zona de tres quarts de camp i sense 

voluntat de trobar Lionel Messi perquè les ju-
gades ofensives tinguin cert sentit. Per al ’10’, 
l’Argentina és un malson. Una situació paoro-
sa que es reprodueix en bucle, una seqüència 
de repeticions que no té aturador. Messi viu, 
de la mateixa manera que ho fa Bill Murray 
en Atrapat en el temps, un dia de la marmota 
permanent que provoca la sensació de neces-
sitar canvis radicals perquè el capità del Barça 
somrigui lluint el braçal amb l’albiceleste. Ni 
amb un nou dibuix tàctic, amb Leandro Pare-
des i Giovani Lo Celso acompanyant-lo en la 
creació, l’Argentina és capaç de mostrar bones 
prestacions.

L’equip és jove i inexpert, i té molt temps per 
créixer i afrontar nous reptes amb opcions re-
als de conquerir títols, però la posada en escena 

en el primer partit oficial de Lionel Scaloni a la 
banqueta ha quedat lluny d’allò que l’afició es-
perava. La selecció argentina no és favorita per 
alçar la Copa Amèrica del Brasil, així ho van 
reiterar el seleccionador i el mateix capità en la 

prèvia, però la seva actuació davant la Colòmbia 
de James Rodríguez evoca l’etapa de dubtes vis-
cuda després del debut en el Mundial de Rússia 
i desperta els fantasmes de l’empat davant Islàn-
dia d’avui fa.… Anar a la noticia +  

NO HI HA MANERA (0-2)
L A  R E P Ú B L I C A  E S P O R T I VA

ADRIÀ SOLDEVILA
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L’ARGENTINA CAU DERROTADA DAVANT COLÒMBIA EN EL DEBUT DE L’ALBICELESTE EN LA COPA AMÈRICA, EN 

UNA NOVA DECEPCIÓ QUE OBLIGA SCALONI A REFLEXIONAR

M Ó N  R U R A L

DURANT AQUEST CURS EL PLA HA ARRIBAT A MÉS DE 261.000 ALUMNES DE 1.100 CENTRES D’ARREU DEL PAÍS

 

E l Govern ha presentat aquest dimecres 
per onzè any consecutiu una nova cam-
panya adreçada a impulsar el consum 

de fruita i hortalisses a les escoles per al curs 
2019-2020 a la que es destinaran 2,8 milions 
d’euros. Tenint en compte que només el 7,8% 
dels infants compleix la recomanació de con-
sumir 5 racions de fruites i verdures al dia, 
l’objectiu essencial del programa és contribuir 
a promoure els hàbits alimentaris saludables 
entre aquest col·lectiu, associar-los a la dieta 
mediterrània i reduir els nivells de sobrepès 
infantil. Per aconseguir-ho, com en anteriors 
edicions es… Anar a la noticia +

AGENCIA

COMENÇA LA CAMPANYA DEL CONSUM DE 
FRUITA I HORTALISSES A LES ESCOLES

https://www.larepublicaesportiva.cat/no-hi-ha-manera-0-2/
http://elmoncasteller.cat/els-verds-inicien-una-campanya-de-micromecenatge-per-lescultura-duna-torre-de-8-de-mida-real/
https://www.monrural.cat/2019/06/12/campanya-fruita-escoles/
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