EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
UN PAÍS ON NO SE SUSPENGUIN ELS DRETS
Dilluns 30 de maig de 2016

L’Assemblea se suma a la reivindicació del teixit polític i social del país que constata que els
drets socials dels ciutadans de Catalunya no es poden suspendre i denuncia les accions del
Tribunal Constitucional contra les lleis catalanes.

NOMÉS SI HO FEM ENTRE TOTS, CONSTRUIREM UN FUTUR MILLOR
Dimarts 31 de maig de 2016

Diverses entitats de col·lectius immigrants anuncien un viatge a Brussel·les per
internacionalitzar el procés sobiranista i reivindicar el paper dels nouvinguts en la construcció
de la nova República. Les entitats es reuniran amb diferents euro parlamentaris per explicar la
situació actual dels migrants dins de la Unió Europea.

UN TRIBUNAL CONTRA EL SENTIT COMÚ
Dimecres 01 de juny de 2016

El recurs del PP contra la llei 24/2015, sorgida d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) i
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, reactiva els desnonaments a les principals
ciutats catalanes. Fins i tot l’ONU havia elogiat la llei pel suport que representa per a les
famílies més vulnerables.

PIONERS EN ECONOMIA DEL CONEIXEMENT
Dijous 02 de juny de 2016

Segons el mapa elaborat per la Comissió Europea, Catalunya és una de les regions europees
amb més densitat d’empreses i entitats dedicades al big data. En concret, aglutina 57
d’aquestes iniciatives, 50 de les quals a Barcelona, més fins i tot que Londres (48), Brussel·les
(55) o Madrid (42).

LA VIA MORTA D’ADIF
Divendres 03 de juny de 2016

Adif vol modificar els horaris dels trens per maquillar la falta de puntualitat, que en el primer
trimestre de l’any ha caigut al 86% mentre que els Ferrocarrils de la Generalitat (gestionats
íntegrament per l’administració catalana), arriben puntuals en un 99% dels casos. Alhora, la
deixadesa de funcions del govern pel que fa a les inversions al corredor mediterrani afegeixen
dramatisme a una gestió ferroviària vergonyosa.

25 - Recull de notícies setmanal / 03 de juny

