EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
CIUTADANS DEMANA UN REFERÈNDUM
Dilluns 11 d’abril de 2016

Ciutadans presenta una proposició no de llei al congrés dels diputats espanyol en què demana
al govern en funcions que promogui ‘una solució justa i definitiva’ mitjançant un referèndum
d’autodeterminació. L’únic problema és que aquest ‘gest’ tan normal es proposat pel conflicte
existent al Sàhara Occidental i no pel procés a Catalunya.
ELS MISTERIS D’UN GREUGE ETERN
Dimarts 12 d’abril de 2016

Per desgràcia, les avaries i els retards de RENFE han deixat de ser notícia, per freqüents i diaris.
Malgrat tot, segueix sent un drama diari del qual se’n coneixen prou bé les causes, moltes
d’elles endèmiques. Si no es resol aquest greuge etern és per falta de voluntat política.
MÉS SUPORTS DELS ESPERATS
Dimecres 13 d’abril de 2016

Entre les files dels qui són comptats al bàndol del ‘no’ també hi ha gent que defensa que cal
‘una ruptura amb el règim del 1978’, per tal que Catalunya pugui ser una nació que
s'autoorganitzi com vulgui. El diputat de CSQP, Joan Josep Nuet defensa que "ja no podem
seguir organitzats sota la Comunitat Autònoma de Catalunya".
PER UN PAÍS MÉS JUSTA
Dijous 14 d’abril de 2016

El Parlament Europeu demana que no es talli el subministrament energètic a les llars durant
els mesos d’hivern, alineant-se amb el Parlament de Catalunya. El dia abans, la Comissió
Europea presentava un informe on es denuncien sobre costos i subvencions als
subministradors d’energia per part del Govern espanyol.
EXERCINT LA SOBIRANIA
Divendres 15 d’abril de 2016

El Ministre Montoro es reuneix amb les CCAA en el consell de política Fiscal i Financera on s’hi
trobarà una oposició frontal a un model que ofega econòmicament el territori. Per la part
catalana hi assistirà el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, Raül Romeva qui
també viatja a Itàlia aquesta setmana i al Regne Unit a finals d’abril.
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