EL PROCÉS SETMANA A SETMANA

VISITES INTERESSANTS
Dilluns 29 de febrer de 2016

El president dels liberals europeus (Hans van Baalen) es reuneix amb Carles Puigdemont i Raül
Romeva. La setmana passada ja ho van fer amb els ambaixadors de Suïssa, Irlanda i Eslovàquia
i la pròxima serà el torn del diplomàtic suec. Mentrestant la marca España guanya enters.

COORDINAR ESTRATÈGIES
Dimarts 01 de març de 2016

El Comitè Permanent de l’ANC celebra una reunió amb Carles Puigdemont per comunicar-li el
seu suport en totes les actuacions que engeguin el Govern i el Parlament i informar sobre les
línies de treball en què està centrada actualment l’Assemblea.

L’ATUR PUJA A ESPANYA I BAIXA A CATALUNYA
Dimecres 02 de març de 2016

Més enllà d’interpretacions subjectives, les dades del Ministeri d’Ocupació mostren una
tendència a l’alça de l’atur en el conjunt de l’Estat durant el mes de febrer i, en canvi, un
descens a Catalunya. Respecte al febrer del 2015, 70.887 ciutadans catalans han trobat feina i
això es tradueix en una reducció del 12,2%.

CASTOR COM A EXEMPLE DE MALA GESTIÓ
Dijous 03 de febrer de 2016

La indemnització pública a l’empresa de Florentino Pérez ja supera ja els 1.760 milions d'euros,
després que el govern espanyol ha ordenat nous pagaments a l'empresa concessionària. La
plataforma del Sènia i alguns partits s'han mostrat indignats pels 300 milions addicionals que
s'ha decretat abonar.

CAP A UNA ECONOMIA BASADA EN LA INNOVACIÓ
Divendres 04 de març de 2016

L’Oficina Europea de Patents va fer balanç de les sol·licituds presentades durant l’últim any.
Del total espanyol, el 34% han estat formalitzades per empreses catalanes, un percentatge
superior a la resta de comunitats, que suposa un increment del 5,75 en relació a l’any anterior.

Recull de notícies setmanal - 12 / 04 de març

