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Veure tots els articles 

Altres serveis informatius de VilaW
# VilaWeb Mòbils: serveis WAP 
telèfons i edicions per a PDA's.

> Setmana de Mèxic a Catalunya del 12 al 
17 d'aquest mes de setembre.   
 
> II Festival Mariachis Barcelona 2006. 
La Associació Cultural Calli Mexica i diverses 
institucions culturals, comercials i 
governamentals de Mèxic i de Catalunya 
organitzen i patrocinen aquesta Setmana de 
Mèxic.  
Se celebraran conferències en el Casal Latinoamericano de Cataluña i 
es passaran pel·lícules mexicanes a la Casa Amèrica Catalunya, on 
l'escriptor Carlos Fuentes presentarà el seu llibre 'Todas las familias 
felices'.  
Com l'any passat, se celebrarà la trobada de mariachis a la Plaça Reial 
de Barcelona, la qual, recordem-ho, està agermanada amb la Plaza 
Garibaldi de la Ciutat de Mèxic. (Més informació a la pàgina següent.)  
 
 
Pàgina especial amb més informació sobre aquest tema 
 

 
 
 
 
> El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de Mèxic declara la validesa de les 
eleccions del 2 de juliol,   
i declara Presidente Electo a Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa pel període del 1er 
de desembre del 2006 al 30 de novembre del 
2012.  
Ara s'ha de veure si l'AMLO formarà un govern 
paral·lel.  
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> Diputats del PRD prenen la tribuna del 
Congrés de la Unió   
i impedeixen que el president llegís l'informe i 
fes el discurs de comiat després de sis anys de 
govern.  
Els diputats del PRD segueixen ocupant la 
tribuna mentre els dels altres partits i els 
convidats es retiren del recinte.  
Es preveu que el president faci declaracions als 
mitjans de comunicació a les 9 del vespre (4 de la matinada) i ara queda el 
dubte de què passarà quan el TRIFE determini de manera oficial, i sense 
possibilitat de recurs, qui serà el proper president de Mèxic.  
 
 

 
 
 
 

 
# Campus 
El futur de la Biotecnologia es reun
Universitat Autònoma de Barcelona
# Capde7mana 
El grau Cansalada 
# Lletres 
'No n'hi ha prou de saber parlar, ca
escoltar' 
# Solidaritat 
‘Mescladís’, de la combinació de cu
món a la barreja de cultures 
# Tecnologia 
Parlament2006.cat, una web destin
electors, amb informació sobre l'1-
# I també Economia, Esports, 
Telecomunicacions i Música  
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