EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
EL DEUTE O LES MENTIDES DEL DISCURS DE LA POR
Dilluns 15 de febrer de 2016

La campanya unionista s’ha centrat majoritàriament en el discurs apocalíptic i ens recorda
contínuament totes i cadascuna de les plagues que ens caurien al damunt en una Catalunya
independent. Per sort trobem articles rigorosos explicant com, per exemple, que Catalunya
tindria un percentatge de deute “dels més baixos dels països desenvolupats”.

L’ÚLTIMA VOLUNTAT DEL DICTADOR
Dimarts 16 de febrer de 2016

Poques declaracions públiques són tan reveladores com la que va fer Joan Carles de Borbó a la
cadena France3, en explicar que l’única petició que va fer-li Franco al llit de mort va ser
mantenir “la unitat d’Espanya”. La seva voluntat encara pesa més que la democràcia.

EN NOM DE LA PLURINACIONALITAT
Dimecres 17 de febrer de 2016

El mateix dia que el TC admetia a tràmit el recurs del PP i suspenia les funcions de la
conselleria d’Exteriors, el Partit Popular, PSOE i Ciutadans prohibien l’ús de la llengua asturiana
per enviar convocatòries als diputats regionals i la portaveu popular, Mercedes Fernández,
se’n mostrava orgullosa a Twitter.

GUANYAREM PER TU MURIEL
Dijous 21 de gener de 2016

Primer al Parlament i després al Parc de la Ciutadella, milers de ciutadans, juntament amb
representants de la societat civil, partits polítics i altres organitzacions, van fer un sentit
homenatge a la Muriel Casals, a la seva força i al seu somriure.

EL SHOW DE LES INFRAESTRUCTURES
Divendres 22 de gener de 2016

El País explica que ex càrrecs d’ADIF van pagar a preu d’or feines que no es van fer a un tram
de l’AVE que passa per Barcelona. També es van emprar materials i tècniques de pitjor qualitat
del que consten als informes per inflar l’empresa adjudicatària. Mentrestant, a Albacete, les
xifres del 2015 demostren que l’aeroport de 10 milions d’euros dóna servei a 3’5 usuaris diaris
de mitjana. Però aquí seguim patint les incidències a Rodalies.
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