EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
DEMOCRÀCIA RELATIVA
Dilluns 09 de maig de 2016

El degoteig de recursos contra lleis catalanes per part de l’Estat espanyol és una estratègia
controvertida, i més si considerem que quatre de les últimes lleis recorregudes per Rajoy: la
d’emergència habitacional, la d’igualtat entre homes i dones, la de simplificació i impuls de
l’activitat econòmica i la de creació del municipi de Medinyà, havien rebut el suport dels
populars al Parlament.

UNIVERSITATS DE PRIMER NIVELL
Dimarts 10 de maig de 2016

Tres universitats catalanes lideren un rànquing elaborat per la Fundación Conocimiento y
Desarrollo, que ha avaluat 66 centres d’ensenyament superior a Espanya. Malgrat els intents
per manipular la informació que n’han fet alguns mitjans, alguns dels aspectes en què
destaquen són “professorat estranger”, “tesis doctorals internacionals” i “publicacions
internacionals”. Tenim un país obert i preparat per tenir un lloc al món.

UN PAÍS AMB EMPENTA
Dimecres 11 de maig de 2016

La creació de noves empreses agafa embranzida a Catalunya. Segons les dades publicades
aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el mes de març van néixer 1.999
societats mercantils en territori català, un 8,7% més que el mateix mes de l'any anterior.

REFE...QUÈ?
Dijous 12 de maig de 2016

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, admet davant d'Àlex Salmond que la via
escocesa és la bona però puntualitza que per seguir-la cal un govern com el britànic. És a dir,
un Govern democràtic que respecti la sobirania dels ciutadans de Catalunya.

MÉS LENT QUE L’ANAR A PEU
Divendres 13 de maig de 2016

La companyia RENFE va comunicar ahir que durant els primers mesos del 2016, la puntualitat
de la xarxa de Rodalies ha caigut 8 punts i la dels regionals 9, passant del 58% al 49%. Les
paraules del conseller Josep Rull qualificant la situació com a “inadmissible” es queden curtes.
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