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26/11/10 - Esclar que Solidaritat Catalana entrarà al Parlament!

Solidaritat Catalana de Joan Laporta entrarà al Parlament. Cau de madur. És de
calaix.No tractaré de convèncer ningú. Considero que algú que digui que és
independentista i no voti a Solidaritat o a Reagrupament, no és independentista o
bé té uns problemes psicològics greus fora de l'abast d'un article de bloc.
Tinc un amic que diu que és independentista però votarà ciu. El seu discurs és que
reagrupament no aconseguirà res (era militant) i que no vol mai més el tripartit.
La veritat és que els seus pares són de fora de Catalunya i li noto que té un
conflicte de sentiments per això.
Però si mirem així mai farem res de bo. Si els pares del meu amic fossin
d'Alemanya o del marroc no tindria pas cap problema a imaginar-se una Catalunya
independent.
Pensar que perquè tens família fora de Catalunya has de viure malament, robat,
insultat i maltractat per sempre és bastant trist.
En tot cas és un treball mental de cadascú mirar a dins i aclarir-se.
Però perquè us dic que entrarà al Parlament segur?.
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Doncs us aporto algunes xifres. Les passades eleccions ciudadanos va aconseguir
90.000 vots que li van suposar 3 escons.
Laporta, tot i que li van tancar el perfil del Facebook i el va tornar a obrir, té 22.000
amics al Facebook.
22.000 vots són pràcticament un escó de les passades eleccions, és a dir
representació parlamentària només amb els amics de Facebook.
La plana de fans de l'artur mas en té 6.587.

Solidaritat Catalana té el suport del PSAN, de les Joventuts Independentistes, del
Partit Republicà Català (els inventors d'adéu espanya que esquerra ha copiat),
Democràcia Catalana, de nombroses personalitats com Isabel Clara Simó, Alfons
López Tena, Uriel Bertran, Toni Strubell, Hèctor López Bofill, Anna Arqué,
l'exconseller Solà... (a les primeres 72 hores de la creació hi hagué més de 13.500
adhesions) i sobretot Joan Laporta és conegudíssim.
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Tothom sap que va conduir el Barça a la victòria i que farà el mateix amb
Catalunya.
Tot i el bloqueig informatiu si es pregunta a la població qui és montilla, puigcercós,
herrera o saura molta gent no ho sap, però si es pregunta a la població qui és Joan
Laporta tothom ho sap.
I per més que algunes veus als mitjans espanyolistes s'esforcen per fer creure que
Solidaritat Catalana de Joan Laporta no entrarà al Parlament tractant a la
desesperada de frenar un vot que serà molt important, i reduir així la força de la
formació, la realitat la veurem aquest diumenge.
Al Twitter Solidaritat Catalana i Reagrupament també són molt esmentats, per
sobre d' esquerra, pp o icv.
A la gràfica es pot veure una projecció de socvot de quants parlamentaris tindria
cada partit polític si fos proporcional a la seva presència a facebook.
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Vilaweb fa una excel·lent anàlisi de l'activitat a les xarxes socials.
Si voleu votar independència feu-ho. No cerqueu excuses. Solidaritat entrarà al
Parlament.
Us pot interessar: Solidaritat Catalana a la vikipèdia.
directe: zapatero adverteix mas que el concert econòmic és impossible.
Racó Català: rajoy confirma que el concert econòmic faria inviable l'estat espanyol
Cronica.cat : enquesta Facebook Laporta obtindria 60 diputats
Racó Català: recopilació de diferents declaracions espanyoles sobre NO al concert
Enllaç curt per a Twitter: http://wp.me/pzeab-1C7
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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