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D avant d’uns governs espanyols, 
siguin del PP o del PSOE, que no 
tenen cap escrúpol per amagar 

les males practiques dels serveis secrets 
i policials espanyols no podem restar 
impassibles, ni tan sols podem facilitar 
l’elecció del seu president

Estem davant d’un escàndol d’Estat 
que en qualsevol país del món civilitzat 
provocaria un veritable terratrèmol po-
lític, amb dimissions en massa dels seus 
governants i el final del règim. Encara 
tot és més greu pel fet que el Gobierno 
ja té precedents. Parlem dels atemptats 
de l’11-M a Madrid, on consta i va que-
dar corroborat que sense els confidents 
(controlats pels serveis de seguretat es-
panyols) no s’hagués produït l’atemp-
tat més sagnant fet mai a Europa.

Només ERC ho va deixar escrit en les 
conclusions de la comissió d’investiga-
ció de l’11-M al Congrés dels Diputats. 
Els grans partits ho van silenciar, cap 
Gobierno ha aprovat durant tots aquests 
anys, millores en el control dels confi-
dents. Amb aquest negre historial, silen-
ciat per un acord no escrit entre Zaplana 
i Rubalcaba, arribem als atemptats de 
Barcelona i casualitat macabra, el mà-
xim responsable resulta ser un confident 
del CNI. Un drama com aquest només 
pot passar i ha passat a l’estat espanyol.

Recordem que la vicepresidenta Soraya 
Saénz de Santamaria va intentar aplicar 
el nivell 5 d’amenaça terrorista, és a dir, 

treure l’exercit al carrer, i a la vegada im-
pedir la celebració del referèndum d’in-
dependència. La gestió dels atemptats 
per part dels Mossos va evitar aquella 
alerta provocant una forta emprenyada 
del Gobierno de Rajoy. Mesos desprès 
vam comprovar la venjança de l’estat es-
panyol, el conseller Forn quasi dos anys 
a presó i el major Trapero i la cúpula po-
licial catalana davant un nou judici de la 
venjança, previst pel proper més de gener.

Davant d’uns governs espanyols, 
siguin del PP o del PSOE, que no te-
nen cap escrúpol per amagar les males 
pràctiques dels serveis secrets i policials 
espanyols no podem restar impassibles, 
ni tan sols podem facilitar l’elecció del 
seu president. Els catalans no podem ser 
còmplices d’uns dirigents espanyols res-
ponsables dels dos principals atemptats 
gihadistes ocorreguts a l’estat espanyol.

Cal arribar fins al final, cal saber tota la 
veritat d’un escàndol de proporcions mo-
numentals que deixa tocada de mort la 
democràcia espanyola. Anar a la noticia +

V ivim un moment de desconcert a les 
bases de l’independentisme que fa di-
fícil trobar el camí a seguir i evitar que 

la frustració i la desunió s’apoderin d’aquells 
que vam sortir l’1 d’Octubre del 2017 a vo-
tar sobre la independència i a defensar tots els 
vots, tots, tant els del Sí com els del No.

Malauradament dins l’independentisme es 
repeteixen cíclicament aquests moments de 
crisi, recordem per exemple els desacords quan 
la consulta del 9-N es va convertir en un pro-
cés participatiu o quan el desembre de 2015 
semblàvem abocats a la repetició d’eleccions 
al Parlament. Però ara tenim l’agreujant d’una 
repressió que no cessa i un camí desdibuixat 
al davant.

L’aprenentatge de l’octubre del 2017 és clar. 
Quan hem treballat junts societat civil mobi-
litzada, Govern i Parlament és quan més hem 
avançat en el camí cap a la independència de 
Catalunya. Què vol dir treballar plegats? Vam 
tenir un parlament que avalava a nivell legis-
latiu el mandat democràtic del poble de Cata-
lunya, un Govern que l’executava i una ciuta-
dania mobilitzada com a puntal. Aquests tres 
elements van permetre la celebració del referèn-
dum. Però la gestió post referèndum va trencar 
aquesta relació. No tothom, dins dels partits i 
fora, veia el referèndum de la mateixa manera. 
Per alguns només era un instrument de negoci-
ació. I a l’altra banda no hi havia cap voluntat de 
negociar. Així, s’arriba al 27 d’octubre marcats 
per les divisions, havent perdut el momentum i 
declarant una independència sense creure-hi i 
sense intentar fer-la efectiva. D’aquell octubre 
en sortim amb una gran victòria col·lectiva (ha-
ver fet el referèndum) i amb una derrota (no 
haver estat capaços d’aplicar-ne els resultats). 
L’empresonament i l’exili dels nostres dirigents 
ens ha marcat emocional… Anar a la noticia +
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L a vicepresidenta en funcions, Carmen 
Calvo, ha assegurat que el Gobierno ja 
està negociant amb Unidas Podemos el 

programa i les àrees de gobierno, però ha evi-
tat pronunciar-se sobre el número de carteras 
que pot tenir la formació morada en la XIII 
Legislatura.

En una entrevista en La Sexta, Calvo ha 
especificat que el contingut de les negociaci-
ons, que s’estan portant a terme “ahir, avui 
i demà”, les està dirigint conjuntament amb 
la ministre d’Hisenda, María Jesús Mon-
tero, i la vicesecretaria general del PSOE, 
Adriana Lastra.  Per part d’Unidas Pode-
mos, la portaveu de Podemos al Congreso, 
Irene Montero, i el responsable del Comitè 
Negociador de Pactes i diputado de Pode-
mos, Pablo Echenique.

Aquestes negociacions van paral·leles a les 
converses entre Sánchez i Iglesias, després que 
el líder d’Unidas podemos anunciés que feia 
un pas al costat per poder formar un govern 
de coalició entre els dos partits. “Van parlar i 
van dir que ho intentarien perquè això portés 
a un bon camí i des d’aleshores no hem per-
dut ni un instant”, ha afegit Calvo.

Segons ha explicat, en las negociaciones 
s’està treballant pels “objectius, les lleis, el 
treball i la substància” i “Després en les àrees 
de participació” del Consell de Ministres, en 
les quals “ells hi poden ser”.  Tot i això, la 

vicepresidenta ha evitat pronunciar-se sobre 
quins membres del partit d’Iglesias sonen 
per entrar al Gobierno i ha defensat que Es-
panya “es mereix” que es treballi amb pre-
caució.. Anar a la noticia +

AGÈNCIES

PSOE I UNIDAS PODEMOS JA ESTAN 
NEGOCIANT EL PROGRAMA I LES 
ÀREES DE GOBIERNO SENSE IGLESIAS
CONFIEN QUE HI HAGI ACORD DE GOBIERNO PER A LA INVESTIDURA

 

E l Consell Nacional de Demòcrates de 
Catalunya ha aprovat aquest dissabte 
una proposta estratègica per “fer efec-

tiva la independència per la via unilateral” 
des de les institucions, ha informat el partit 
en un comunicat aquest dissabte.

Per a això, demanen canvis en les conse-
lleries de Presidència, Vicepresidència, Econo-
mia, Interior i Exteriors de la Generalitat per 
assegurar que puguin “sostenir per un període 
mínim de 6 mesos la declaració d’indepen-
dència”. Demòcrates considera que aquesta es-
tratègia han de dur-la a terme “un Parlament 
i un Govern de la Generalitat determinats a 

aixecar la suspensió de la DUI i implemen-
tar-la”, cosa que, al seu judici, no va succeir 
durant l’octubre de 2017. 

Llavors, mantenen, la independència “no es 
va defensar institucionalment ni es va cridar a 
fer-ho socialment, contradient la sobirania del 
mateix Parlament de Catalunya, que va apro-
var una llei… Anar a la noticia +

REDACCIÓ

DEMÒCRATES APOSTA PER “FER EFECTIVA LA INDEPENDÈNCIA” 
UNILATERALMENT DES DE LES INSTITUCIONS
CONFIEN QUE HI HAGI ACORD DE GOBIERNO PER A LA INVESTIDURA



 

D èria maníac obsessiva contra els 
independentistes. No hi ha cap al-
tra manera d’intentar descriure el 

comportament d’una Caporal dels Mo-
soss d’Esquadra ultra unionista i radical 
espanyola contra un company del cos pel 
sol fet de ser independentista.

No és la primera vegada, però, que 
Inma Alcolea Griñan, ara de baixa i que 
estava destinada a Girona, assetja a com-
panys pel sol fet de ser independentistes. 
És més, la caporal va ser expedientada pel 
cos policial per insults al president Carles 
Puigdemont a Facebook. Ella va al·legar 
per a defensar-se que va ser la seva mare 
qui va malparlar del president i que es va 
confondre de perfil (aquí l’esperpèntic ví-
deo on ho explica). Però veient les seves 
publicacions al perfil (on es fa dir Inma 
Cocolea) que les podria firmar el més ra-
dical militant de Vox, podria ser perfec-

tament una matussera mentida per eludir 
les responsabilitats que se’n desprenen.

De fet, al perfil Inma Cocolea es pot 
veure com és seguidora de fins a 30 perfils 
de Vox i també d’ultradreta com el mo-
viment Plaza Artós. Ha fet publicacions 

contra l’escola catalana i en la seva descrip-
ció exclama: “Luchadora nata!!! La dicta-
dura catalana ‘Genestapo’ me hizo caer y 
me levanté más fuerte. Soy de EspaÑa”.

23 MISSATGES EN 24 HORES

La caporal dels Mossos ara s’ha obsessionat 
de manera malaltissa i digne de diagnòstic 
psiquiàtric amb Albert Donaire, un agent 
conegut a les xarxes socials i membre del 
Secretariat Nacional de l’ANC. Donaire 
ha estat sovint l’objectiu de l’unionisme 
més radical i d’ultradreta per ser Mosso, 
independentista i gai i no amagar-se’n.

Inma Alcolea li ha dedicat 23 missatges 
en només 24 hores, és a dir, pràcticament 
una cada hora a Donaire. L’afectat recorda 
que “aquesta dona té llicència d’armes i és 
caporal del cos de Mossos” i que aquesta 
obsessió el fa “patir per la seva seguretat”. 
El mosso es queixa que “ningú no fa res, 
no se li paren els peus”. Alcolea ha presen-
tat diverses denúncies. Anar a la noticia +

UNA CAPORAL DELS MOSSOS ULTRA 
UNIONISTA ASSETJA UN COMPANY PER SER 
INDEPENDENTISTA A LES XARXES

P O L Í T I C A

REDACCIÓ

LA SALUT DE LA LLENGUA TORNA A SER OBJECTE DE DEBAT I ESTUDI
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L a salut del català torna a ser tema d’in-
terès entre estudiosos i de conversa als 
mitjans i a la societat catalana en ge-

neral.
Ara fa uns dies, Plataforma per la Llengua 

publicava el seu últim estudi InformeCat, que 
recopila 50 dades rellevants sobre el català. Tan-
mateix, també fa una setmana la Generalitat pu-
blicava l’EULP 2018, és a dir, l’enquesta d’usos 
lingüístics de la població. A més, fa 15 dies TV3 
emetia un ’30 minuts’ dedicat també a la llengua 
i el seu estat actual arreu dels Països Catalans.

Àdhuc, recentment s’ha iniciat la campanya 
“No em canviïs la llengua” sobre persones nou-
vingudes a Catalunya que demanen que se’ls 
parli en català i no en castellà.

Fins i tot, avui el Mundo publica en por-
tada una notícia tergiversada sobre l’activitat 
de Plataforma per la Llengua i al programa de 
Gabriel Rufián, La Fábrica, durant l’entrevista 
a Tomás Guasch, es criticava la immersió lin-
güística a Catalunya i abraçava la idea Carles 
Francino en un article seu a El Periódico.

Tot aquest conjunt de dades i xifres les ha unit 
el periodista i politòleg Gerard Sesé al seu canal 
de Youtube on explica de manera diàfana i en-
tretinguda la salut del català, com hi ha un Estat 
i unes ideologies contràries i que pretenen liqui-
dar-lo i visualitza com la gent que ha après cata-
là i s’ha integrat amb la llengua acaba estimant 
també el país. Un vídeo que ha estat compatit per 
centenars d’usuaris a les xarxes, avalat l’ONG del 
català, Plataforma per la Llengua, i que aquí po-
deu veure íntegrament. Anar a la noticia +

REDACCIÓ

EL CATALÀ ESTÀ EN PERILL? LES XIFRES CLAU PER 
CONÈIXER LA REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA ALS PPCC



 

L a patronal Foment del Treball ha in-
terposat una denúncia davant l’Au-
toritat Catalana de la Competència 

(ACCO) contra l’Assemblea Nacional de 
Catalunya (ANC) per “conducta anticom-
petitiva prohibida” en la seva campanya 
de consum estratègic, segons han avançat 
diversos mitjans i ha confirmat l’ACN. A 
més, la patronal també ha demanat mesu-
res cautelars al jutjat mercantil com a pas 
previ a la presentació d’una demanda per 
“conducta deslleial”. Tot plegat, per denun-
ciar el cercador d’empreses “compromeses” 
amb l’economia catalana i “deslligades de les 
pressions de l’Estat”. Segons Foment, l’es-
tratègia de l’entitat independentista és una 
“conducta contrària a la bona fe”, “falseja la 
lliure competència” i afecta l’interès públic.

Foment ha volgut denunciar una cam-
panya que consideren un “boicot” a les 
grans corporacions que varen traslladar la 
seva seu social fora de Catalunya després 
del referèndum de l’1-O. Segons la patro-
nal, l’ANC ha organitzat i desenvolupat 
“una estratègia perfectament estudiada i 
feta pública amb l’objectiu de boicotejar 
determinades empreses fins a la seva ex-
pulsió del mercat i de potenciar aquelles 

altres afins a les seves idees polítiques”.
La patronal presidida per Josep Sánc-

hez Llibre qualifica la conducta de l’enti-
tat independentista de “deslleial” perquè 
consideren que la campanya infringeix la 
Llei 15/2007 de Defensa de la Compe-
tència que prohibeix “els actes de com-
petència deslleial que per falsejar la lliure 
competència afectin l’interès públic”.

Segons afirmen, l’ANC pot provocar un 
“canvi significatiu en la demanda” per in-
fluir en la decisió dels consumidors i provo-
car una “greu pertorbació” dels mecanismes 
que regulen el mercat. Foment recorda que 
la mateixa organització presumeix que, des-

prés de la tardor del 2017, es van registrar 
148.000 canvis de contractes que benefici-
aven empreses “compromeses”, sobretot en 
serveis de telefonia, electricitat, gas, assegu-
rances i banca.

Per aquests motius, Foment sol·licita a 
l’ACCO que imposi una multa en “grau 
màxim” a l’ANC i que adopti les mesures 
cautelars requerint a l’organització que 
retiri la web ‘Consum Estratègic’ i deixi 
de realitzar declaracions públiques que 
“incitin” als consumidors i proveïdors a 
“boicotejar determinades empreses i con-
tractar amb les recomanades per l’ANC”. 
Anar a la noticia +

FOMENT DENUNCIA L’ANC A COMPETÈNCIA PEL 
CERCADOR D’EMPRESES

M É S  E C O N O M I A

AGÈNCIES

LA PATRONAL TAMBÉ DEMANA MESURES CAUTELARS AL JUTJAT MERCANTIL, COM A PAS PREVI A LA 

PRESENTACIÓ D’UNA DEMANDA PER CONDUCTA DESLLEIAL
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R aquel Serrat, responsable del sector 
boví d’Unió de Pagesos.Tristament 
ha tornat a passar. De nou, un rama-

der de casa nostra ha vist com se li omplia 
la granja d’adolescents animalistes sense 
poder defensar-se. Des de fa un temps, els 
ramaders estem patint una creixent pres-
sió injustificada per part de sectors socials 
minoritaris però amb molt ressò mediàtic, 
moguts pel desconeixement i que jutgen i 
condemnen la nostra manera de treballar. 
Uns sectors socials que qüestionen la nos-
tra professionalitat i que es creuen amb el 
dret de dir-nos el que està bé i el que no.

La clau per a una bona entesa i convi-
vència sempre ha sigut i sempre serà el res-
pecte. Violant la propietat privada i el dret 
a la intimitat,saltant-se mesures de biose-
guretat i benestar, tocant els animals, do-
nant aigua o aliments al bestiar sense saber 
si és o no és una pràcticacorrecte, l’única 

cosa que s’aconsegueix és posar en perill la 

vida dels animals i la traçabilitat alimen-

tària. Les filosofies animalistes,antiespecis-

tesi veganes són plenament respectables a 

escala individual però el sentit comú no 

ens pot fer contradir les recomanacions 

oficials de l’OMS, del Ministeri de Sanitat 

i del Departament de Salut de Catalunya 

basades en la piràmide dels aliments.

Els ramaders som professionals. Com-

plim les normes de benestar animal i bio-

seguretat que ens exigeix la Unió Europea, 

l’Estat i la Generalitat i som els principals 

interessats… Anar a la noticia +

ELS ANIMALISTES ENS ENTREN A CASA
M Ó N  R U R A L

E S P O R T S

 REDACCIÓ

“LA REALITAT I LES PROBLEMÀTIQUES DEL SECTOR PRIMARI LES HEU DE CONÈIXER DE LA MÀ DE QUI LES VIU, NO DE 

QUI S’HO IMAGINA”

2 1  D E  J U L I O L  D E  2 0 1 9 L A R E P U B L I C A . C AT6

 

P otser sí que és cert que el futbol prac-
ticat per dones entra en una altra di-
mensió amb l’aterratge del Reial Ma-

drid a la Lliga Iberdrola. De manera una mica 
abrupta, però amb convicció, el club blanc 
pretén revolucionar les competicions feme-
nines de futbol amb una aposta mai abans 
concretada. Feia molts anys que la Lliga recla-
mava la presència del Madrid en un torneig 
atractiu però sense grans rivalitats. El Barça 
i l’Atlètic de Madrid, amb l’excepció d’una 
gran temporada de l’Athletic Club de Bilbao, 
s’han repartit els darrers campionats. Els dos 
conjunts més potents de l’Estat s’han reptat 
cara a cara, però a tots dos els ha mancat el 
corcó del seu rival per excel·lència, un enemic 
comú que genera una... Anar a la noticia +

ADRIÀ SOLDEVILA

FLORENTINO JA TÉ EL QUE VOLIA: LA PICONADORA 
DEL REIAL MADRID IMPOSA LA SEVA LLEI




