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23/06/09 - Acte de Sobirania
Com els diaris i televisions controlats i subvencionats per la crosta espanyolista no
ho faran, us faig saber que aquest proper dissabte 27 de Juny de 2009, ens
reunirem a l'Arc del Triomf a les 17:00 i a les 18:00 marxarem cap al Parlament de
Catalunya per a dir que volem un Acte de Sobirania: L'Independència.
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Aquí adjunto l'enllaç al manifest. I una còpia en pdf local d'avui.
Per més que tinc apreci als amics de l'acte de sobirania, cap dels partis polítics
parlamentaris faran el més mínim gest, ni donaran la més mínima explicació.
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Ho tinc molt clar després que no hagin acceptat a tràmit la ILP sobre el referèndum
l'Independència de Catalunya.
Anàlisi política:
ciu, els de la viu viu. Doneu-me la presidència, vull el poder, i necessito calers per
pagar als del partit, que fa temps que no cobrem dels Catalans. Independència?. A
mi no m'emboliquis. Mentre em pugui jubilar, Catalunya que s'espabili.
esquerra, saben el que es cobrar i ja no volen abandonar la menjadora. Que si el 15
de juliol data límit? Posaran ells la baselina o la posarà el psoe quan es passin pel
forro la enèssima data límit?. Jo sé qui la posarà.
icv. Per Déu! ai, perdó!, per stalin, per san marx, resulta que això és el poder. Poder
fer que tothom vagi a 40 km/h, 50,60,70,80 km/h per l'autopista. Poder dir a quina
edat, per llei, han de dir els pares als fills/es, que són adoptats. Dir que treure aigua
d'un riu no és fer un trasvassament i on vaig dir no-MAT ara dic fu-MAT!. Poder
tenir unes forces de repressió amb llicència per a matar, o si més no per a esbotzar
orelles, deixar cecs, pegar a periodistes, a nens, nenes, avis i àvies, a estudiants i a
estudiantes... desarmats i en cabat, que ningú dimiteixi!. I el kubotan no és un arma,
igual que els bazooques, perquè no surt al manual. El poder és bestial!. Ja ho deia
san lenin. Encara que tinguem menys del 2% de representació, a qui li importa, no
ens bellugarem de la cadira ni encara que haguem de pactar amb satanàs. Quan es
produeixi l'argentinització econòmica de Catalunya, l'adebacle de l'economia,
culparem als neoliberals salvatges, molt molt salvatges, intervindrem encara més el
mercat, apujarem els impostos que paguen els "cabrons rics", culpables de la crisi
(shhhhht! no diguis res de com els socialistes "d'esquerres" afluixen milions de diner
públic als bancs i a les fàbriques de cotxes) i tirarem la culpa a convergència. (Nota
de l'autor: després de subvencionar als fabricants de cotxes, els fabricants de
motos també voldran subvencions, i després els fabricants de cascos, més tard les
asseguradores, els tallers mecànics, les grúes, els taxistes, les aerolínies... fins a
que pagaran molts impostos uns pocs productius que marxaran del país a la
mínima que puguin, i cobrarà subvencions tothom).
Psoe, nosotros seguiremos como siempre. aprovechando el voto del immigrante
español y "uhhhhhhh... que viene el pp. que miedo. votadnos". montilla: sigueu
optimistes. plantem cara a la crisi. no sortirem de la crisi amb pesimisme. gasteu
per ajudar al país.
pp, no nos vota ni dios en Catalunya. Si suben estos de ciu a ver si podemos hacer
un pacto psoe-pp-esquerra-icv al estilo País Basco. ya sé que patxi lópez prometió
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que no y zp también prometió de todo. ¿A quién le importa?. A ver si podemos
hacer un pacto de estos contra natura y prohivimos el Catalán o algo así. Lástima
que ciudadanos desapareciera de Catalunya, no eran mala gente del todo para ser
Catalanes.
Així que sé que Acte de Sobirania són ben intencionats, però exigir a aquesta colla
de vagassos que facin res és com demanar al crostes que deixi de perseguir
fanàticament als Nacionals Catalans.
Al bloc Indústries i caminars, es presenta una altra manera de veure-ho, que paga
la pena de llegir. És oposat al que us comento, però ben reflexionat.
Actualització: 26/06/2009 La manifestació de dissabte pren un caire d'exigència,
reivindicació i de fortalesa Catalana. Si cap parlamentari Català ens rep, hi ha
previst acampar al Parc de la Ciutadella fins dilluns. Espero que els misarables
espanyolistes que ens haurien de representar no ens fotin els mossos d'esquadra a
sobre. Com a braveheart, tot pot ser.
avui.cat: El Grup Acte de Sobirania espera 20.000 persones a la
manifestació de dissabte
Els organitzadors de la protesta han escrit als 135 diputats catalans
perquè els esperin davant del Parlament, i estan disposats a acampar
a la Ciutadella tot el cap de setmana si no n'hi troben cap
[27/06/2009
Només els diputats d'ERC es comprometen a treballar per la independència de
Catalunya

Són els únics que han signat l'Acte de Sobirania
]
[28/06/2009
Uns 5.000 catalans exigeixen al Parlament la proclamació unilateral de la
independència

Els diputats de CiU i ERC que els van rebre davant de la cambra
són escridassats i titllats de «botiflers»
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]
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

