EL PROCÉS SETMANA A SETMANA
NOVES ELECCIONS, CAP SOLUCIÓ
Dilluns 13 de juny de 2016

Es comencen a definir les propostes per a Catalunya de cara al 26J: Rajoy envia una carta als
catalans on explica que “si para algo han servido estos meses es, precisamente, para que todo
el mundo quede retratado”, Meritxell Batet considera que "[el referèndum] és cosa del passat"
i Units Podem inclou com una aposta electoral l'eix ferroviari del Pirineu aragonès.

DEMOCRÀCIA PERILLOSA
Dimarts 14 de juny de 2016

Pablo Iglesias, presidenciable per Units Podem, admet que "en una negociació de govern mai
hi ha línies vermelles", referint-se al referèndum. Jorge Fernández Diaz (PP) tampoc vol sentirne parlar perquè “els referèndums els carrega el diable” i Margallo l’atribueix a Stalin.

CINISME ELECTORAL
Dimecres 15 de juny de 2016

La ministra de Foment en funcions, Ana Pastor, ha afirmat que el govern espanyol “ha
complert amb Catalunya” pel que fa a les inversions en infraestructures: mentre el corredor
mediterrani segueix esperant, es coneix que la xarxa ferroviària catalana té 126 incidències
pendents de reparació, algunes de les actuacions s’han de fer des de fa quinze anys, i n’hi ha a
totes les línies. A la R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà superen la trentena
MENTALITAT COLONIAL
Dijous 16 de juny de 2016

Mariano Rajoy creu que “Gibraltar segueix sent espanyol” i s’enfada amb David Cameron per
anar-hi a fer campanya contra el Brexit. El ministre d’exteriors García Margallo amaneix la
polèmica considerant que cal “restituir la integritat territorial espanyola” per davant de la
“pretesa lliure determinació que reclamen els ocupants de Gibraltar”.

FUTUR POTENCIAL
Divendres 17 de juny de 2016

Una Catalunya independent seria l'onzè país més exportador de la Unió Europea, ja que les
vendes a l'exterior suposen un 47,7% del PIB, i superaria entre altres Àustria, Dinamarca i
Finlàndia. Aquesta xifra inclou les exportacions a la resta de l'estat i supera en 14 punts
percentuals la mitjana dels 28 estats membres, que és del 33,2%. Segons l’estudi elaborat per
ACCIÓ -l'agència pública per a la competitivitat i la internacionalització de l'empresa catalana-.
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