EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
DISLÈXIA INVERSORA
Dilluns 21 de març de 2016

El Corredor Mediterrani i l’adaptació de les vies a l’ample europeu són una reclamació
constant de les empreses de Tarragona i de tot l’arc mediterrani. Mentre el Ministerio ignora
una demanda necessària per a la indústria i el territori, inverteix en trens fantasma que
uneixen Madrid amb la Xina. Trens que els empresaris desconeixen i funcionen a mig gas.

L’ESCÀNDOL DEL FLA
Dimarts 22 de març de 2016

Sentim la cantarella: La Generalitat no gestiona bé les seves finances, té un deute creixent i, a
més, aquest deute està devaluat als mercats. Per a donar una mica de context cal recordar que
la Generalitat només pot recaptar un 5% dels impostos i que, per finançar-se només pot
accedir a l’Estat, qui no permet a les autonomies accedir al mercat financer. Per tant,
Catalunya rep de l’Estat un 12’8% menys del que aporta i, com que no en té prou, es veu
obligada a demanar un crèdit (FLA) al mateix Estat que li cobra interessos.

CAL REPETIR-HO: ESTAN JUTJANT LA DEMOCRÀCIA
Dimecres 23 de març de 2016

La Fiscalia s'oposa a l'arxivament de la causa del procés participatiu del 9-N perquè hi veu
"sòlids indicis delictius"; el mateix dia Joan Coma, regidor de Capgirem Vic, es converteix en el
primer càrrec públic investigat per incitar a la independència. L’Estat espanyol considera que
votar i defensar un projecte polític pacíficament i democràticament són delictes.

RECEPCIONS D’ESTAT
Dijous 24 de març de 2016

Mentre C’s pretén aprovar per llei que Catalunya no és un país, el Govern va fent via i, amb
gestos i detalls, cada vegada es fa més evident la desconnexió. L'executiu del PP en funcions no
va avisar que el primer ministre italià, Mateo Renzi, es disposava a venir a Catalunya però el
govern català se’n va assabentar i li va organitzar una recepció oficial. Llanos de Luna va
transmetre l'ordre de La Moncloa de dissoldre la comitiva però Puigdemont va continuar la
seva tasca institucional com a màxima autoritat.
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