EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
LES PRIORITATS DEL PSOE
Dilluns 01 de febrer de 2016

Alguns comentaris privats produïts el cap de setmana durant el Congrés del PSOE es van filtrar
a la Cadena SER. El més clar va ser el president extremeny, Fernández Vara, qui explicava que
“si no deixem clar que el PSOE no té res a veure amb l'independentisme ni per activa ni per
passiva, a nosaltres a Extremadura ens maten”. Qui espera encara un referèndum?

OBERTS I INTEGRATS AL MÓN
Dimarts 02 de febrer de 2016

El cònsol dels Estats Units xifra en 700 les empreses del seu país instal·lades a Catalunya i en fa
una valoració positiva: “hi ha una bona integració a Catalunya i estan oberts a la inversió
estrangera”.

#SOMANC
Dimecres 03 de febrer de 2016

Diversos mitjans informen que l’Audiència Nacional espanyola investiga l’Assemblea Nacional
per delictes de sedició i rebel·lió. Des de l’ANC aprofitem per reivindicar el caràcter cívic i pacífic
que sempre ha tingut la revolució dels somriures i informem que seguirem treballant per
construir la República Catalana, som-hi!

GUANYANT TERRENY
Dijous 04 de febrer de 2016

El periodista Jordi Évole, entrevistat a un late show d’Antena 3, reconeix que troba normal que
la gent d’alguns territoris vulgui marxar, alhora, l’informe del CIS mostra que el suport a un
model d'estat amb un govern central únic passa per un mínim històric entre els espanyols. Cada
vegada és més clar per a tothom que cal fundar una nova República.

FINS I TOT ALBIOL
Divendres 05 de febrer de 2016

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha reconegut estar a favor del dret a decidir en
una entrevista als Matins de TV3; és clar que potser només es tracta d’una relliscada com la de
la seva companya Andrea Levy qui assegurava que al PP no hi ha cap “ombra de corrupció”.
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