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10/05/09 - Els voltors cobegen l'èxit de Catalunya i del Barça

Després d'haber sentit la ximpleria que el Barça és un equip espanyol, sí, com les
Sardanes, que als jocs de xina van ser presentades com "la Sardana española", ara
els voltors planen sobre els èxits del Barça.

Quan encara tremolem de l'emoció, aquells que han mentit més que el pinotxo,
aquells que neguen a Catalunya totes les promesses que li van fer, aquells que
tenen a Catalunya i els Ajuntaments a la bancarrota per no haber transferit el
finançament, però sí que tenen 4.000 milions d'euros per regalar a l'fmi (fons
monetari internacional), aquells que neguen que som una Nació... ara resulta que
volen anar a Roma, la nostra Roma, a la nostra final de la Champions, i fer-se la
foto amb la copa si guanyem.En la meva opinió aquest personatge,zp, és un
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megalòman que busca protagonisme d'una manera malatisa. Un mentider
compulsiu que té Catalunya a la vora del colpase amb l'inestimable colaboració del
messell montilla, espanyolista al servei d'espanya, amb la connivència de tot el
PS(OE)C que mai ha votat en contra "del partido", el PSOE.
I després d'incomplir totes les promeses, de no tenir encara els papers de
Salamanca (una petita part van arribar), ni de tenir finançament, ni de rodalies que
havien de ser Catalanes l'1 de gener de 2008, ni de defensar el Català a Europa
com prometeren, i després de tots els incompliments, vol passar davant del soci,
amb ho difícil que és aconseguir entrades, seure a la llotja, i fer-se la foto amb la
Copa si guanyem.
No gràcies.
S'ha creat el grup: zapatero i montilla no es mereixen ser a Roma a la final de la
Champions
[2009-05-25 Actualització] el rei dels espanyols s'apunta i també anirà a Roma. Link
de la vanguardia.

Aprofito per embedir un vídeo diferent sobre l'espoli fiscal, el que es veu cada dia
als Països Catalans i no ens n'adonem:

He rebut aquesta iniciativa: A la final de la Copa del rei dels espanyols, quan soni el
seu himne, tots d'esquenes al camp.
"Benvolguts compatriotes i amics,

Mitjançant aquest correu us trametem adjunt el "cartell" relatiu a l'acció
que hom proposa de fer el dia de la final de la copa del rei (d'Espanya) a
València. Consisteix simplement a GIRAR-NOS TOTS D'ESQUENA A LES
GRADERIES
DE MESTALLA QUAN SONI L'HIMNE DELS ESPANYOLS.
Si n'esteu d'acord feu-ho córrer per la xarxa. A veure si ens en sortim
entre tots.
Important: si aneu a l'estadi feu fotocòpies per repartir.
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Una abraçada i endavant!"
En Euzkara:
"Futbol zelain espainiako ereserkia entzuten denean jiratu eta bizkarra emango
diogu guztiok"
"No som espanyols ni francesos.
Ez gara espainolak, oz gara frantsesak"

I com no podia ser d'una altra manera, deixo aquí la magnífica locució a RAC1 del
gol que ens va obrir la porta a Roma:

Una bona notícia és que el Català serà l'idioma oficial del Barça per a la final de la
Champions, és a dir, la llengua que s'emprarà per megafonia de la banda del Futbol
Club Barcelona.
Gràcies Laporta.
Via: e-notícies
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Notícies rel·lacionades: In.directe.cat zp no tens dret a anar a Roma
També parla de donar-se la volta: Catalans reaccionem
[2009/05/15] Salvador Sostres
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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