EL PROCÉS SETMANA A SETMANA

NO VOLIEN BANDERES
Dilluns 23 de maig de 2016

El dia després de la final de la Copa que es va fer famosa per la prohibició de dur estelades, la
bandera independentista va ser seleccionada com una de les fotos del dia al The Wall Street
Journal, i l’intent de limitar la llibertat d’expressió va ser àmpliament tractat per la premsa
internacional.
LA UE TOCA EL CROSTÓ PEL CORREDOR MEDITERRANI
Dimarts 24 de maig de 2016

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea denuncia el “rendiment insuficient” del tram del
corredor mediterrani que connecta Espanya i França. El seu informe lamenta que "actualment
només es transporten un 3% del total del transport de mercaderies terrestre” mentre que,
cada dia, creuen la frontera uns 19.000 camions.

EL PARLAMENT DE CATALUNYA SERÀ DE VIDRE
Dimecres 25 de maig de 2016

El Parlament aprovarà un codi de conducta per regular els conflictes d’interessos, el tràfic
d’influències, els regals i les reunions amb lobbies de pressió. Les mesures inclouen apartar
diputats de determinades preses de decisions, sancions i multes de fins a 12.000€.

I EL GOVERN ESPANYOL CONTINUA ENROCAT AMB EL CORREDOR
Dijous 26 de maig de 2016

Tot i el toc d’atenció de dimarts, el Govern espanyol no pren nota i declina la creació de la
figura del coordinador del Corredor Mediterrani, reclamada pel Govern català, seguint la línia
dels incompliments i les traves per dur a terme aquesta infraestructura.
GARANTS DEL PROCÉS
Divendres 27 de maig de 2016

Entrevistat per Antoni Bassas, Jordi Sànchez, president de l’ANC ha explicat el paper que li
pertoca a l’ANC els propers mesos: acompanyar les institucions però també pressionar-les.
Unes hores abans, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicat a Madrid que
el procés català cap a la independència avança amb pas ferm.
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