EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
EL PSC TÉ UN PROBLEMA... AMB EL DRET A DECIDIR
Dilluns 14 de març de 2016

L’alcaldessa de Santa Coloma i viceprimera secretària del PSC, Núria Parlón, admet que el PSC
té "un problema" amb el PSOE en relació al dret a decidir. A parer de Parlón, entre les dues
formacions hi ha una "incompatibilitat de posicions".
OFENSIVA JUDICIAL
Dimarts 15 de març de 2016

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) publica un mapa interactiu amb els 312
recursos i requeriments que han rebut ajuntaments catalans escollits democràticament per
part de la delegació del govern espanyol. L’alcalde de Vilassar de Dalt respon a l’Audiència
Nacional dient les coses pel seu nom: “El requeriment d'informació que ens reclamen és
clarament un torpede a la línia de flotació de la llibertat d'expressió i, en conseqüència, a la
legitimitat democràtica que emana de les urnes i s'expressa per majories democràtiques”.
LA REALITAT DEL CONGRESO
Dimecres 16 de març de 2016

El Congrés dels Diputats es posa en marxa i el primer que ha fet ha estat rebutjar amb dues
mocions diferents, per si amb una no n’hi havia prou, el referèndum d’autodeterminació. 18
diputats catalans hi han votat a favor i 29 en contra. Dues realitats oposades i un encaix
impossible.
ANEM PEL BON CAMÍ
Dijous 17 de març de 2016

Marie Kapretz, assegura que ha notat un “canvi de discurs en l’opinió pública alemanya
respecte a el procés”. La delegada del govern a Berlín ho atribueix a “la nitidesa democràtica,
la contundència de la veu cívica i a la capacitat de superació del moviment cívic i polític”.
LES TRAMPES DELS NÚMEROS
Divendres 18 de març de 2016

Cristóbal Montoro es reunirà amb Oriol Junqueras i li comunicarà l’avançament de 350 milions
d’euros del FLA. Una notícia que va capitalitzar ahir Xavier Garcia Albiol i que el ministre de
l’interior, Fernández Díaz, ha definit com un auxili del "papa Estat” perquè “els financi". L’Estat
fa xantatge amb els números, si Catalunya recaptés els seus impostos, no caldrien crèdits amb
els nostres diners que, al cap i a la fi, és del que es tracta el FLA.
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