EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
L’EBRE NO ES TOCA
Dilluns 06 de juny de 2016

La premsa es fa ressò de la manifestació que diumenge omplia els carrers Barcelona en
defensa de la gestió pròpia dels nostres recursos i la nostra aigua. L’ANC va desfilar, al costat
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre i altres entitats del país, per expressar el rebuig al
projecte del pla hidrològic del govern del Partit Popular.

TOTS VOLEM UN PROCÉS CONSTITUENT
Dimarts 07 de juny de 2016

Noticies tan tristament habituals com els despropòsits d’ADIF, la corrupció de la casa reial, o el
maltractament fiscal dels ciutadans catalans, fan que molts ciutadans –i no només els
independentistes-, comparteixin un desig de regeneració. Engegant un Procés Constituent
també es poden donar resposta a aquests anhels de canvi.

EL SENY S’IMPOSARÀ
Dimecres 08 de juny de 2016

L’ANC fa públic un comunicat per recordar que estem segurs que els nostres representants
sabran ser dignes de la confiança que el poble va dipositar en ells el 27S i en l'acord de
governabilitat del mes de gener. Tal com sempre hem defensat, el procés d'independència
només funcionarà a través de la unitat. Seguirem.

PREDICAR AMB L’EXEMPLE
Dijous 09 de juny de 2016

Jorge Gallardo, president de l’empresa Almirall va gravar un vídeo per als seus treballadors en
què els avisava de les “conseqüències” d’una victòria dels sobiranistes a les eleccions del
passat 27S. Arran dels ‘Papeles de la Castellana’ descoberts recentment, s’ha conegut que el
mateix empresari i el seu germà van regularitzar 113 milions d’euros durant l’amnistia fiscal.

DEJA VU ETERN
Divendres 10 de juny de 2016

Avui comença una nova campanya electoral per a les eleccions espanyoles del 26J. Una nova
cita electoral sense projectes per a Catalunya dins d’Espanya que es puguin considerar viables
o creïbles.
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