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Descripción
Publicació on s'inclouen els textos de les ponències i de les taules rodones cor responents, que
tingueren lloc en les Jornades amb motiu del 25è aniversari de l 'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.

Aportació de dades documentals sobre la defensa per part de Serra i Moret de la legalitat

instituïda en l'Estatut del 32, davant la renúncia de Josep Irla com a president de la Generalitat
de Catalunya, i el procés ... El reconeixement institucional a Manuel Serra i Moret es produirà
amb un retard de més de vint-i-cinc anys.
20 Nov. 2017 . Vostès han estat testimonis abans de la meva intervenció de com en Josep
Castany ens ha presentat aquí la forma com ens roben quaranta milions d'euros .. De manera
realista, i amb coneixement de causa, afirmava que el repte de la nostra generació és aprofitar
els vint-i-cinc propers anys per poder.
18 Jul. 2012 . Un mataroní que ja ho sap tot de la cuina i que ja ha triomfat a Madrid com a cap
de cuina d'un dues estrelles Michelin, a pesar de la insolència dels seus – només – vint-i-cinc
anys. El retrobament és entranyable, pels molt bons records viscuts, tot i la pausa i
l'allunyament circumstancial d'unes quantes.
Fa més de vint-i-cinc anys que estic relacionat amb el món de la informació i més de dotze que
vaig incorporar-me a tasques de responsabilitat al Col.legi de Periodistes de. Catalunya1 entitat
catalitzadora i impulsora de bona part dels mecanismes de control de la informació existents a
Catalunya, especialment aquells.
els documents i testimonis disponibles ens descriuen un Macià sense cap compromís polític
remarcable. ... al seu oli, és evident que la seva etapa parlamentària dels anys deu correspon a
la d'un diputat allunyat de la .. com tants altres dirigents polítics i sindicals dels anys vint i
trenta, que trasbalsaran Barcelona i per.
jor part dels testimonis escrits de l'escoltisme català han estat recuperats i posats a disposi- ció
dels investigadors .. de 8 a 20 anys, no tenia caràcter polític ni religiós, sinó només educatiu,
sense tenir en compte la posició social .. 1997 per vint-i-cinc diputats del Parlament de
Catalunya, antics escoltes. •. Scouts i Guies.
d'observador, de testimoni extern de força moments i situacions entre els aquí relatats; també
m'he permès . elegància durant tres anys més –i ja en van gairebé vint-i-cinc– veu- re'm
absorbit en l'elaboració d'un altre .. turalitzant el règim parlamentari establert per l'Estatut; el
monopo- li antireglamentari que sobre la.
actualització, que suma vint-i-dos casos més als vuitanta-set que recollia el document de 2015
.. li fossin enviades en català el procés podia allargar-se més de cinc anys. Davant d'aquesta
situació, l'advocat va dirigir-se a un seguit d'instàncies judicials del País .. perquè una
testimoni «no havia avisat que volia parlar en.
27 Oct. 2012 . Ho vam comprovar la mateixa nit del dimarts, quan a les emissores i als diaris
de Madrid, les paraules de Rajoy eren el testimoni fidel d'un “xantatge” ... Tanmateix, avui,
cent vint-i-cinc anys més tard, hi ha acord entre tots els historiadors que es va desaprofitar una
possible via de solució: donar-los.
Fixar el model de finançament de la SOCIETAT GESTORA per als anys 2007 a 2008 d'acord
amb les directrius europees, les lleis espanyoles i les del Parlament .. adequada de cançons
produïdes per artistes catalans i que, com a mínim, el vint-i-cinc per cent siguin cançons
interpretades en llengua catalana o aranesa.
Aquest any, la ciuta és la ciutat de Girona, on es commemoren els 300 anys de la caiguda de la
ciutat (14/01/1711) en mans de les tropes borbòniques. .. Dels patriotes que van defensar les
Constitucions i Llibertats catalanes fins al darrer moment, en Muñoz i en Catà han seleccionat
vint-i-cinc personalitats que varen.
El cop més dur, però, el va rebre en tornant de l'exili xilè, l'any 1948, quan va saber que la
família havia malbaratat el patrimoni i no n'hi havia ni cinc. La notícia la .. Aquella bodega,
que en el seu inici duia el nom de Ca la Dolors, és, al cap de cent vint-i-dos anys, el genuí,
popular i autèntic Bar Cal Pare. Encara que ha.
cent vint-i- cinc anys, des de que es va plantar la seva llavor fins avui. ... del testimoni de l'acta

de constitució del Col·legi. El president felicità la Junta .. REPÚBLICA. «El 1932 s'acordà de
posar en pràctica els drets de l'idioma català en els jutjats i en les oficines públiques tan bon
punt l'Estatut tingués plena vigència.».
2 Juny 2016 . Els primers anys els va viure en un pis amb terrassa que donava al Passeig de
Vic (Paseo de José Antonio Primo de Rivera, a partir de 1939), a la cantonada amb el carrer de
Sant Vicenç. .. Jo tenia prop de vint anys i els pares aleshores em van empènyer a apuntarm'hi, i jo vaig anar a Mallorca.
Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004 : jornades amb motiu del 25è aniversari de l'Estatut
d'autonomia de Catalunya. - (Testimonis parlamentaris ; 20). Textos en català i castellà. ISBN
84-393-6884-4. I. Catalunya. Parlament II. Col·lecció: Testimonis parlamentaris ; 20. 1.
Catalunya. Estatut (1979) - Congressos 2.
29 Juny 2017 . Títol: La recepció de l'autodeterminació en els precedents històrics de l'actual
marc estatutari i constitucional. Revista: ... Llibre: Estudis sobre l'Autogovern de Catalunya,
col.lecció 'Testimonis Parlamentaris'. Editorial: .. Llibre: Vint-i-cinc anys d'Estatut d'autonomia
de Catalunya: balanç i perspectives.
tenia 63 anys. Paraules clau: Ernest Lluch, ETA, Catalunya, PSOE, Terrorisme, Assassinat,
Diàleg, Pau,. Periodisme, Gara, El Temps, Nacionalisme, Independentisme. Resumen ... No
s'entén que, al cap de vint-i-cinc anys ... Otegi, que en aquell moment era membre del
Parlament basc i parlamentari de la mesa.
Però, no obstant, a Sitges roman una placa en testimoni d'una de les seves facècies més
sonades: el mundialment conegut com a “carrer del Pecat” es diu oficialment .. La Guerra Civil
va estroncar bona part del seu projecte educatiu i va portar l'Àngels a l'exili durant vint anys,
fins que, als anys 60, va tornar a exercir la.
4 Des. 2012 . com la fragmentació de l'arc parlamentari, auguren, però, una legislatura difícil.
Ningú de nosaltres no hauria cregut, fa quatre anys, que ara estaríem patint pel fu- tur de la
sanitat i l'educació públiques o que . en va prendre el testimoni i, acceptant la vo- luntat del
poble i constatant les poques ga-.
. Miquel;ROCA I TRIAS, Encarna;RUIZ-HUERTA, Jesús;SUBIRATS, Joan;TORNOS MAS,
Joaquín;VERNET I LLOBET, Jaume;ZUBIRI, Ignacio (ZURIBI ORIA);Cataluña.
Parlament;Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004 : jornades amb motiu del 25è aniversari de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ;(Testimonis parlamentaris.
respectius estatuts d'autonomia, o bé hagin estat transferides o delegades per l'Estat. B. El
costum .. La forma política és la Monarquia parlamentària. • El castellà és la ... 17. Com a
norma general, els diputats i els senadors s'elegeixen cada: a) Tres anys. b) Quatre anys. c)
Cinc anys. d) Quan el Rei convoqui eleccions.
30 Oct. 2012 . En la declaració, Casals ha recordat els cinquanta-un anys d'història de l'entitat
amb una menció especial al 2010, quan hi hagué la manifestació amb el ... lideratge
institucional fort i amplària social del sobiranisme─, que s'han sumat i posat de manifest
aquest setembre es confirmen el dia vint-i-cinc,.
31 Des. 2013 . de desembre de 2012 tenia lloc la sessió constitutiva d'aquesta X Legislatura
parlamentària i s'encetava un nou cicle . com en donen bon testimoni les hemeroteques. Un
mes més ... en la pràctica diària de més de vint-i-cinc mil professionals del món del dret, que
rebran l'assessorament i tindran a la.
I és que l'estatut de la dona als països del món islàmic, malgrat les diferències con- siderables
entre . moments, per exemple, al Marroc està pendent de ratificació parlamentària la reforma
de la Mudawana, és a ... pel·lada per diversos testimonis de dona, de manera que ja fa uns
anys vaig decidir d'a- nar a veure quina.
21 Nov. 2017 . des de fa molts anys que aquí venia a fer una feina formativa i no a adoc- trinar

ningú, ni tan sols intentar in- .. he estat testimoni com la gent con- centrada–pro
independència– es- cridassava companys de . Potser amb l'Estatut de Maragall ja en teníem
prou, de dir que érem una nació “soterradament” i.
Vertaderament el joves autors (Marx tenia vint-i-nou anys, Engels vint-i- set) saberen albirar el
futur com ningú . cinc anys escolats, el Manifest havia esdevingut un document històric.
Seixanta-cinc anys han passat després. .. instància suprema. Correccions i complements, de
què dóna testimoni la mateixa experiència.
25 Nov. 2014 . Quasi vint anys després, i sempre en cons- tant procés de revisió ideològica, el
moviment . Morera i d'Antoni Serra, respectivament) quan van contreure matrimoni cinc anys
abans a l'església par- .. Segons testimoni de la néta de Martí Borràs, Antònia. Fontanillas —a
qui volem agrair les atencions i les.
Fa vint-i-cinc anys que estic en política i continuo al projecte polític de la CUP malgrat ja no
ser diputat. La nostra porta giratòria és carrer-política-carrer. O cooperati-va-Parlamentcooperativa, perquè m'he reincorporat a la cooperativa de la qual sóc soci de treball. Abans de
la meva etapa parlamentària m'encarrega-va de.
avantpassats dels nois i noies de l'aula-, com a testimoni de qui va patir les pitjors condicions
tant en la seva . La constant inestabilitat parlamentària i les profundes divisions entre els
mateixos partits de la dreta i també de .. posats en llibertat després de cinc anys en camps
d'internament, la major part dels presoners.
la política de partits i parlamentària, i inclou molts i . s'afigurava obsessivament el seu marit
desaparegut per sempre. Al cap d'uns anys, amb commovedora senzillesa la mateixa Marie.
Curie redactà una breu biografia del seu marit, on se'ns fan ... Quan Guittone tenia uns trentacinc anys d'edat, experimentà una.
10 Febr. 2014 . de la Generalitat i un estatut d'autonomia van portar el govern de la UCD a
cercar una solució ràpida a aquestes demandes. L'any 1977, el president Suárez va pactar el
restabliment de la Generalitat de Catalunya, quasi 40 anys després de la seva abolició, i el
retorn de l'exili del seu president,.
anys cada partit. La presidenta actualment és Maite Salord Ripoll, de MÉS per. Menorca, amb
el suport del PSOE i Podemos. La presidència del Consell d'Eivissa pertoca al .. Pràcticament
tots els partits amb representació parlamentària han ... arribant als vint-i-cinc mil persones
manifestades en demanda d'Estatut.
Al 1834 es va crear l'Estatut Reial, que era una carta atorgada o document preconstitucional,
que suposà l'inici d'un procés d'implantació de llibertats polítiques, però ... Va començar un
moviment polític protagonitzat per diputats i conduït per la Lliga Regionalista: l'Assemblea de
Parlamentaris, una reunió de 69 diputats i.
Una processó pels carrers de Sant Sadurní, just a l'indret dels Quatre Cantons , amb cartells de
Francisco Franco commemoratius dels deu primers anys del .. i va incloure d'una banda els
testimonis d'una colla de dones (10) i homes (7) sadurninencs pertanyents a famílies que es
consideraven víctimes de l'alcalde, per.
17 Jul. 2015 . El que està passant les darreres setmanes és propi d'una república bananera, on
les lleis –els Estatuts del Club- són més un suggeriment que una norma . Un pot equivocar-se
davant del desconegut, però no es poden cometre errors així davant d'una alternativa que
coneixes des de fa vint-i-cinc anys.
Paraules del president Ernest Benach i Pascual - Parlament de Read more about catalunya,
paraules, parlament, benach, ernest and manera.
a) En cinc parts: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, i gramàtica. b) En cinc parts:
comprensió oral i escrita, expressió .. c) Perquè no ha llegit l'Estatut d'Autonomia. 5 És
necessària una llei. a) que reconega la . Així potser ens evitaríem ser testimonis de situ- acions

vergonyants i ofensives als nostres drets.
La següent n'és una mostra ben simptomàtica: quan el mes de setembre de 2001 s'acompliren
vint anys de l'atemptat amb bomba contra el mateix Joan Fuster, els partits democràtics del
Parlament valencià, alhora . El català al País Valencià, tot i el que estableix l'Estatut
d'Autonomia, és una llengua en procés regressiu.
la qual els homes a partir dels vint-i-cinc anys tenien dret a vot. La Instrucció establia un
sistema indirecte . L'objectiu de l'Estatut Reial era la convocatòria i regulació, d'acord amb les
lleis tradicionals de la ... Així, les diputacions es composa- rien de tants diputats com districtes
electorals es dividissin les pro v í n c i e s .
. projecte d'Estatut d'Autonomia. El catalanisme polític, liderat pel Govern d'Esquerres, havia
fet el cim. Un catalanisme polític, convé recordar, representat per CiU, PSC, ERC i ICV-EUIA,
que aplegava, des de feia vint-i-cinc anys, el 90% dels diputats i el 85% del vot popular. Això
sí, amb una forta abstenció diferencial,.
Ya han passat vinticinc anys des de que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana rebera l
´adhesió en el Puig d´un escollit miler de firmants, representatius de les entitats i personalitats
de tot lo Regne, refermant unes normes ortogràfiques, creades des del respecte històric, el
coneiximent llingüistic i l´adequació actual de.
ticipation du Parlement de Catalogne à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. –
(Testimonis parlamentaris ; 37). Referències bibliogràfiques. – Text en català i francès .
L'estatut jurídic del Parlament de Catalunya en l'Assemblea Parlamentària .. cinc anys, com a
responsable de la Missió Europa. Al llarg.
En alguns aspectes, les últimes diades recorden, sobretot pel seu ressò entre sectors amplis de
la població, les commemoracions dels anys setanta, ... Com que no duia tants diners, Gaudí va
adreçar una nota al rector de la basílica de la Mercè demanant-li les cinquanta pessetes més
vint-i-cinc per pagar la multa a un.
Que no figurava en els estatuts de Canal 9 promoure la llengua pròpia des del seu
començament? Si mirem alguna altra legislació lingüística similar a l'Estat .. Aquests últims
vint-i-cinc anys els programes en valencià han demostrat que eren els més eficients. I, atenció,
cal un decret de plurilingüisme, per dos motius:.
Des de llavors he estat testimoni del procés que l'ha portat amb gran passió a interessar-se ...
Aquest segon enfocament, que ha estat objecte de diverses definicions en els darrers vint anys.
(especialment a .. rativa de 1995, i als Estatuts de l'ACI aprovats el 1997, els set principis
cooperatius apareixen definits de la.
Testimonis parlamentaris ; 22. Parlaments regionals i procediment d'adopció de decisions a la
Unió Europea. Comprar paper PVP:15€ · Parlaments regionals i procediment d'adopció de
decisions a la Unió Europea. 2005. Testimonis parlamentaris ; 21. Vint-i-cinc anys d'Estatut,
1979-2004: Jornades amb · Comprar paper.
Consell de redacció: Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona), Alejandro Andreassi.
(Univeritat Autònoma de Barcelona), Ramón Alquézar (UAB),. Esteban Canales (UAB), Angel
Duarte (Universitat de Girona),. Monsterrat Duc (Universitat de Rovira i Virgili), Francesc
Espinet. Burunat (UAB), Anna Maria Garcia.
lenta trajectòria, o testimonis ferms com Mn. Manyà a la llunyana Gandesa, ho .. demanar
bisos i de corejar les cançons més conflic- tives per la seva lletra de denúncia. Feia molts anys
que ja ho havia dit Maragall, el poeta Joan Maragall, volem dir: «El món . Aramon i í^iquel
Coll i Alentorn, entre altres. En poc temps.
18 Nov. 2015 . Eulàlia Vintró: En aquells moments Filosofia i Lletres era una carrera de cinc
anys i n'hi havia dos de comuns, que en dèiem nosaltres. . D'altra banda, va ser la primera
legislatura constitucional on vam començar a canviar les lleis del franquisme, i vam redactar

els Estatuts d'autonomia, l'Estatut dels.
bullangues barcelonines dels anys 1830, recollida a la seva obra novel·lística i sobretot
periodística a les planes dels .. en l'acte de signatura de la llei de l'Estatut de Catalunya, el 17
d'agost de .. De ben jove entrà en contacte amb el federalisme de Pi i Margall i fundà als vint
anys la Joventut. Federalista de Catalunya.
Vint-i-cinc anys d'estatut. Editorial: GENERALITAT CATALUNYA; Año de edición: 1001;
Materia: Derecho constitucional y administrativo; ISBN: 978-84-393-6884-7. Páginas: 296.
Colección: TESTIMONIS PARLAMENTARIS. 15,00 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir
a la cesta · Avisar disponibilidad.
Vint-i-cinc anys d'estatut. Editorial: GENERALITAT CATALUNYA; Año de edición: 1001;
Materia: Derecho constitucional y administrativo; ISBN: 978-84-393-6884-7. Páginas: 296.
Colección: TESTIMONIS PARLAMENTARIS. 15,00 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir
a la cesta · Avisar disponibilidad.
30 Jul. 2017 . Es fa dir Débora, és veneçolana, tot i que fa anys que comparteix pis a Girona .
S´aprenen matisos respecte les obligacions i la qualitat dels testimonis, fiscals i advocats. .
Aquesta reforma contempla dos aspectes: reduir el període d´inactivitat parlamentària a 15 dies
d´agost –les anomenades.
L'estatut de la professió docent. 145 ... analitzar l'evolució de la professió docent a Catalunya
durant els darrers vint- i-cinc anys;. • situar les problemàtiques principals que envolten la
professió i, finalment,. • proposar unes .. ens va transmetre i que, en definitiva, són testimoni
del nostre compromís i respecte envers la.
uns 25 anys. Per a mi, com per a molts dels presents, enllaçar els noms de Gonçal. Castelló,
Joan Monjo i la Safor, és, ara i ací, una emotiva evocació «d'un temps, d'un país» .. a dir que
Martínez-Sabater, actiu als anys vint i trenta del segle passat, representa les antípodes, a ...
presoner més, que n'havia estat testimoni.
Jornades amb motiu del 25è Aniversari de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Vint-i-cinc
anys d'Estatut 1979-2004. valoración. Comenta y valora este libro. ISBN:9788439368847.
Editorial: Parlament de Catalunya Fecha de la edición:2005. Lugar de la edición: Barcelona.
España Colección: Testimonis Parlamentaris
28 Abr. 2017 . Estatut. L'article 4 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
reitera aquest manament en assenyalar que “el. Síndic de Greuges ... testimoni dels fets. No
debades, la institució del Defensor del. Poble ja va formular algunes recomanacions generals
sobre l'aplicació de la LOSC en.
Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004. Jornades amb motiu del 25è aniversari de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004. Jornades amb. Editor:
Parlament de Catalunya. Data d'edició: 01/10/2005. Pàgines: 296. Format: 16x24. Llengua:
Català. Col·lecció: Testimonis parlamentaris.
complet comentarista dels Usatges, emfasitzant, però, la face- ta d'historiador d'aquest gran
jurista; l'altra, tot just fa vint-i- cinc anys, en el discurs inaugural del curs 1989-1990 que . juny
de 2010 va entendre que el nou Estatut no introduïa cap novetat respecte del text del 1979 i
d'aquesta manera negava la funció.
Í N. D. E. X. Proposta de reforma del Reglament del Parlament (trarrí. 211-00001/07) (p. 3).
Projecte de llei d'equipaments comerciáis (tram. 200-00024/07) (p. .. de qué ens hem dotat. L'
Estatut, el Reglament, ho he dit abans. son de l'any 79 un. del 80 l'altre. Vint-i-cinc anys
després, un govern catalanista i d'esquerres.
3 Maig 2017 . Segons el seu testimoni, ella i les seves companyes van demanar poder afegir
alguna jaqueta a l'uniforme per protegir-se del fred, però els ho van . Durant els primers vint-icinc anys de represa democràtica, els catalans semblava que anàvem tirant més o menys

còmodes amb l'escalfor d'un estat i d'un.
La designació per al càrrec de magistrat del Tribunal Constitucional es fa per nou anys, i el
Tribunal es renova .. Estan legitimats per a l'exercici del recurs d'inconstitucionalitat quan es
tracti d'estatuts d'autonomia i .. juntament amb el testimoni de les actuacions principals i de les
al·legacions previstes a l'article anterior.
Posteriorment, el procés ha estat propulsat a través de sis grans mobilitzacions
independentistes que s'han succeït els anys 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, les ... Cinc
dels vint diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya, els diputats Joan Ignasi Elena, Rocío
Martínez-Sampere, Marina Geli, Àngel Ros i Núria.
1 Gen. 2017 . en el tràmit parlamentari de les lleis bàsiques del procés. .. últims cinc anys.
Quin és l'atractiu de. Catalunya per invertir-hi? Qualsevol economia madura i avançada
acostuma a fixar-se en aquells països i societats que són dinàmics, que ... Fill i germà de
gestors, ha estat testimoni de com han canviat la.
Aquest web presenta més de 2.000 documents, imatges i retalls de premsa sobre els primers
vint anys del franquisme a Manresa. . República; obtinguda ja la República, els parlamentaris
catalans nombraren una junta, la qual va escriure les lleis en què volien ésser governats els
catalans per si mateixos, o sia l'Estatut.
Segles VI-V aC: alguns fragments de ceràmica grega trobats a diversos jaciments arqueològics
del municipi donen testimoni dels primers habitants de la . fa una petició per al repartiment de
terres entre els més necessitats; Anys 1837-39: Conflictes entre l'Ajuntament i el governador,
per que el municipi no vol contribuir a.
Tal dia com avui, però de fa 84 anys, es van produir el que s'anomenà els Successos de Casas
Viejas, un episodi de revolta i forta repressió en aquesta localitat gaditana durant el bienni
progressista de la Segona República Espanyola, que suposà un gran escàndol periodístic i
parlamentari, i comportà una greu.
Els primers antecedents de la institució parlamentària catalana es remunten al segle XI, amb les
assemblees de Pau i Treva i la Cort Comtal. Durant el regnat de . El Parlament actual fou
restaurat poc després que la Generalitat de Catalunya, i legalitzat formalment amb l'aprovació
de l'Estatut d'Autonomia de 1979.
de les Balears, referent al moviment de socis, canvis en els estatuts, etc. - Arxiu familiar de
Jeanne . La Voz de Sóller, aquest era l'altre setmanari local, nascut als anys vint (1924) fundat
per Salvador Calatayud. . Podem destacar els testimonis directes de Joan Estades Ensenyat,
Domingo Moragues, Joana Marquès.
6 Nov. 2016 . Al seu entendre, el gran error del PSC es remunta als anys vuitanta, quan
Raimon Obiols el va etiquetar com un partit catalanista d'esquerres. Vostè va . a tot el
catalanisme, havíem de fer alguna cosa que donés testimoni que el projecte dels socialistes no
era un projecte d'assimilació, sinó d'integració.
La Reforma de los Estatutos de Autonomía - (Con Especial Referencia a los Estatutos de
Autonomía de Cataluña y de la Comunidad Valenciana) (Cuadernos - Tribunal
Constitucional). 18 diciembre 2006. de Sanz Pérez, Ángel L. Tapa blanda · 126,92 €usado y
nuevo(2 ofertas) · Vint-i-cinc anys d'Estatut (Testimonis.
Des de la segona meitat dels anys vuitanta, l'agricultura francesa ha hagut d'enfrontar-se amb
diversos obstacles derivats especialment de la saturació dels mercats en productes com ara els
cereals. ... El domini romànic de França es compon de cinc entitats distintes, d'una importància
històrica i geogràfica molt diferent.
En el segon annex, recollim breus testimonis essencials per transmetre la història quotidiana
del republicanisme a les .. homes de més de vint-i-tres anys que pagaven vint-i-cinc pessetes
de contribu- ció territorial o cinquanta de .. 23. Estatuts del Círculo de Fraternidad

Republicana de Amposta de l'any 1905 (AHT).
Vist l'expedient d'adaptació dels Estatuts del Col·legi d'Advocats de Reus a la. Llei 7/2006, de
31 de maig, de ... Règim de convocatòria. 1. Les juntes generals han de convocar-se amb una
anticipació mínima de vint ... El mandat dels membres de la Junta de Govern serà de quatre
anys, i l'exercici d'un mateix càrrec en.
7 Gen. 2013 . Tanmateix, la tramitació parlamentària de l'Estatut i la negociació amb el govern
de l'UCD, que no tenia presa per concretar les reclamacions .. PSOE i del PCE per tal
d'integrar de manera progressiva les dues organitzacions i superar la divisió entre socialistes i
comunistes existent des dels anys vint.
Título, Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004 : jornades amb motiu del 25è aniversari de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Autor secundario, AJA . Serie, (Testimonis
parlamentaris;20). ISBN, 84-393-6884-4 . 25 anys d'organització administrativa i funció pública
de la Generalitat / Joaquim Ferret Jacas. Competencias.
9 Gen. 1998 . el testimoni de fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva cultura
específica. Forjada .. L'objecte d'aquesta Llei és el desenvolupament de l'article 3 de l'Estatut
d'autonomia de. Catalunya, per .. revisat cada cinc anys, per tal d'adequar a la realitat la seva
acció de política lingüística i, alhora,.
11 Abr. 2016 . Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines,
catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in
front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Trena i Peu. 51, Author: Biblioteca
Municipal de l'Arboç, Name: Trena i Peu.
31 Des. 1983 . grups parlamentaris i al Consell de Govern, en els termes ... naturals i
conservació de la flora, la fauna i els testimonis . Article vint-i-nou. 1. Transcorreguts cinc
anys des de l'aprovació d'aquest Estatut, la Comunitat de Madrid, amb l'acord previ de la seva
Assemblea, adoptat per majoria absoluta,.
“La participació de la societat civil és l'única via que s'ha trobat per fer-ho, després que durant
cinc anys hagi estat impossible. . Aquest parlamentari d'EH Bildu per Biscaia és un dels grans
estrategs abertzales, i una de les persones que amb més profunditat ha analitzat la història del
corrent polític del qual participa.
anys trenta i quaranta del segle passat –la Guerra. Civil, els seus antecedents (la República) i
les seves . part, comprensible, però ens ha privat del testimoni de moltes persones, ja
desaparegudes, que en varen .. mer govern d'esquerres i comportà la restitució de l'Estatut i la
sortida de la presó dels parlamentaris.
16 Febr. 2017 . conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de .. el règim
estatutari bàsic de la professió, els requisits ... e) Per jubilació, en arribar a l'edat de seixantacinc anys. f) Per defunció. 2. Els notaris que han cessat en les seves funcions no poden
defensar com a advocats les persones, físiques.
Autor/s: Parlament de Catalunya; Suport: Paper; Tipus de publicació: Llibre; Col·lecció:
Testimonis parlamentaris ; 20; Editorial/s: Parlament de Catalunya; Lloc: Barcelona; Any: 2005;
Número d'edició: 1; Enquadernació: Rústica; Pàgines: 294; Alçada i amplada: 24 x 17 cm.
Idioma/es: Català; ISBN: 84-393-6884-4.
Copertina flessibile: 296 pagine; Editore: Generalitat de Catalunya (1 ottobre 2005); Collana:
Testimonis parlamentaris; Lingua: catalano; ISBN-10: 8439368844; ISBN-13: 978-8439368847;
Peso di spedizione: 522 g; Media recensioni: Recensisci per primo questo articolo. Garanzia e
recesso: Se vuoi restituire un prodotto.
29 Set. 2009 . Companys, com a cap del govern per mandat del Parlament i convençut que
s'anava a perdre l'estatut, optà per proclamar, des de Catalunya i amb la mà . Tant és així que
per a provar-ho em permeto de reproduir un document trobat fa més de vint-i-cinc anys al

Public Record Office de Londres pel.
amb prop de 40 anys d'autogovern, creiem que val la pena actua- litzar aquest objectiu. D'ençà
de les nostres reflexions, han passat. (només) vint anys, però hem travessat un canvi d'època.
Hem estat testimonis —alguna vegada protagonistes— de transformacions accelerades en tots
els àmbits: complexitats creixents,.
27 Jul. 1986 . És freqüent de llegir que durant els cent anys que van des del 1750 al 1850 es
produïren les transformacions més grans que havia viscut la humanitat des . insatisfeta amb el
seu Estatut, demana una relació molt diferent amb la resta de ciutadans de l'Estat, podria
resultar interessant i sorprenent recollir.
31 Jul. 2010 . Aquesta és una divisió de l'arc parlamentari que no té res a veure amb les dretes
i les esquerres, ni tampoc amb el vot obligatori que alguns partits van imposar als seus diputats
o amb la .. Vint-i-cinc conclusions, una per cada diputat del PSOE al Congreso de los
Diputados de España elegit a Catalunya.
Criteris de cerca utilitzats. Col·lecció: Testimonis parlamentaris. Nombre de coincidències: 34 .
Perspectives de la indústria audiovisual a Catalunya. Cinquena jornada parlamentària sobre
mitjans de comunicació audiovisual. . Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004. Jornades amb
motiu del 25è aniversari de l'Estatut.
l'opus col·lectiva Comentaris sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, Volum III,. Barcelona,
Institut .. de Catalunya, col·lecció “Testimonis Parlamentaris” núm. . 48. J. Vernet, “Fet
diferencial i règim jurídic de la llengua catalana”, Vint-i-cinc anys d'Estatut. 1979-2004,
Barcelona, Parlament de Catalunya, 2005, pàg.
La cinquena i darrera etapa (1980-1988) comprèn els anys en que, una vegada aprovat l'Estatut
d'Autonomia de 1979 i . manifests escrits, testimonis gràfics, en els quals d'una manera directa
o indirecta havia intervingut. .. del govern d'Espanya entre 1900 i 1954, vint-i-un d'ells tenia
estudis en Dret, cinc eren militars,.
La monarquia alfonsina, desprestigiada pels set anys de dic- tadura, es volgué rentar la cara i,
en una operació de . nalista– n'obtingué cinc, la Candidatura Catòlico-Monàr- quica n'obtingué
dos i un la Unió Monàrquica. El nou . sindicats eren gairebé testimonials. La Federació Local
de. Sindicats, nascuda l'any 1932.
En canvi, en les juntes directives dels anys vint i trenta. 1 El 16 de gener de . directiva de 1928,
per exemple, s'havia multiplicat per cinc, entre ells el vicepresident, tot i que encara era .. 12
Josep M. Vidal de Llobatera Albó, Projecte d'Estatuts de l'Institut Agrícol Català de St. Isidre
(Casal del Pagès. Català), Barcelona.
10 Juny 2017 . Es tracta del segon gran acte de reivindicació d'una millora del finançament; el
passat Vint-i-cinc d'Abril, trenta mil persones es van manifestar pel mateix ... Puig ha recordat
la gran manifestació del 1977 per l'estatut valencià: 'Els valencians hi defensaven que som una
nacionalitat històrica, i ho hem de.
Donà un impuls extraordinari als negocis patrimonials i als vint-i-cinc anys era batlle de la vila
en un moment històric en què calgué salvaguardar el poble i el terme de l'allau de ... Elegit
diputat a les Corts Constituents, pren part activa en els debats en defensa de la llengua catalana
i de l'Estatut de Catalunya. A Madrid.
15 Febr. 2001 . de l'Escola de Mestres li correspon el mèrit d'haver liderat aquest procés de
vint-i-cinc anys del . gran calat; l'aprovació dels estatuts de la Fundació i de la Universitat en
són testimoni. Després d'aquest .. de gestions amb el mateix Govern i amb els grups polítics
parlamentaris per aconseguir un finança-.
La represa democràtica. 30 an ys d'eleccions municipals a Tarragona. 30 anys d'eleccions
municipals a Tarragona. La represa democràtica . darrers comicis locals van ser quaranta-cinc
anys abans, a la II República. Ens convoca la .. que van viure, en primera persona i com a

testimonis privilegiats a partir de la seva.
[pdf, txt, doc] Download book Vint-i-cinc anys d'Estatut, 1979-2004 : jornades amb motiu del
25áe Aniversari de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. online for free. . Physical Description:
294 p. ;, 24 cm. Series Statement: Testimonis parlamentaris ;$v20. General Note: Textos en
catalâan y en castellano. Bibliography, etc.
2011-05-31 08:01:31 http://www.topobiografies.cat/ferran-soldevila-un-intellectual-polifacetic
http://www.topobiografies.cat/xavier-benguerel-un-escriptor-a-xile Nascut a Barcelona el 1905,
l'activitat pública de Xavier Benguerel l'obligà a exiliar-se a Xile durant gairebé vint anys. El
1955 tornà a Catalunya, on anys després.
Fotografia de la coberta: manifestació a favor de l'Estatut de Catalunya (14.04.1931)
[modificada]. ANC - Fons Gabriel Casas i Galobardes . Intervencions parlamentàries . . . . .95.
Biografies de parlamentaris en el debat a Madrid . .. la dècada dels anys vint, des del setmanari
L'Opinió, que fundà i dirigí, i que va servir de.
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