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de Setembre manifestació per a la Independència de Catalunya a les 17:00 a Plaça Urquinaona, Barcelon

El proper 11 de Setembre, la Diada Nacional de Catalunya, hi haurà una
manifestació independentista convocada a les 17:00 a la Plaça Urquinaona de
Barcelona.La convoquen:
Plataforma pel Dret de Decidir (PDD), Sobirania i Progrés (SiP), Deumil.cat, el

codic.cat Plana/Page 2 / 3

Cercle Català de Negocis, Catalunya Estat Lliure i una quarantena d'entitats més.
Per descomptat Regrupament hi dóna suport.
Em sento molt cofoi per aquesta decisió, i orgullós de formar part de la mateixa
Nació de qui impulsa aquesta manifestació.
Alguns dels qui han confirmat la seva assistència:
Joan Laporta, Víctor Alexandre, Matthew Tree, Màrius Serra, Joel Joan, Sergi
López, Agustí Bassols, Xavier Hernàndez, el bateria dels Pets Joan Reig,
l'historiador Enric Vila, Francesc Ribera "Titot"...
Estic molt content de fer-li una botifarra ben grossa a en maragall, i a tots els
autonomistes, col·laboracionistes, encaixistes, i unionistes que pretenien convertir
la de l'11 de Setembre en una manifestació submisa de protesta per l'estatutet, com
tímids xaiets protestant fluixet mentre el llop els esquartera.
I una botifarra enorme, amb sentiment, dedicada als feixistes nacionalistes
espanyols, i amics de la falange, els socialistes.
Hi ha moltes webs que parlen d'aquesta manifestació. Sabem que no ens
recolzaran ni els diaris (amb honroses excepcions com el Punt), ni la ràdio, ni la
televisió.
Aquest cop ho farem com ho faria Braveheart, no deixarem que ens pispin la
cartera, no creurem en la manca de malícia d'aquells que ens han enredat tantes
vegades. Aquest cop sortirem al carrer a cridar ben Alt i Fort, que volem l'ESTAT
PROPI. L'ESTAT CATALÀ. UN NOU ESTAT AL MÓN.
No importa si som 1.000.000 o 200.000, molts i moltes d'altres es manifestaran als
seus pobles (cosa que sempre obvia la premsa estatalista espanyolista).
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Com ja vam fer els 10.000 a Brussel·les, autèntics patriotes sortirem al carrer per dir
que volem ser Lliures. Que volem un món millor. Amb lleis ben fetes. Amb respecte
per a la nostra Cultura i la nostra preciosa Llengua Catalana. Que volem que
Barcelona tingui un aeroport Hub internacional, i ser el corredor Mediterrani, que
volem que Catalunya jugui amb Estats Units partits de futbol internacionals, que
volem que el Català sigui llengua oficial a Europa, que volem anar pel món amb
passaport Català i que tothom ens reconegui i digui "són els dels Castells, els de la
Moreneta, els de Montserrat, els de la Sardana, la gralla, els Correfocs, la Patum,
els Gegants, el Porró, les Sabatilles de 7 betes, els de Josep Moragues, Jaume
Roca, Pau Macip, els dels almogàvers, els que lluitaren valerosament 5.000 contra
80.000 un 11 de Setembre de 1714, els que resistiren les bombes dels nazis i els
feixistes italians el 1936 i el genocidi i la repressió feixista espanyolista, com Macià,
com Lluís Companys l'únic president d'Europa executat, Pau Casals, Gaudí, Dalí...
són Catalans. Benvinguts Catalans, treballadors, brillants, cultes i honrats
Catalans".Sortirem al carrer i cridarem que volem la Llibertat, i la guanyarem.
I el dia 13 a Arenys, juntament amb les televisions internacionals.
El moment de la nostra Llibertat és cada dia més aprop.
I d'aquí a un temps mirarem el cel i respirarem Lliures, mirarem als ulls als nostres
fills, i sabrem que ells també són lliures, i que creixeran lliures, i sense por.
I sabrem, sense cap mena de dubte, que hem fet un món millor.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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