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29/11/09 - La defensa traidora del ps(oe)c de l'estatutet
Només unes ratlles per a que veieu fins a quin punt arriba el control dels mitjans per
part del partido socialista obrero español.
Mentre els diaris no diuen res de la Consulta democràtica per a la Independència
de Catalunya que es durà a terme el 13-D, on un 15% dels Catalans tenen dret a
vot, igual que no van dir res abans de la presentació a Brussel·les de I'm Catalan I
love freedom, ni dels 10.000 Catalans a Brussel·les, ni de la massiva manifestació a
Perpinyà contra el tractat dels Pirineus, ni de les manifestació de l'1 de Desembre
de 2007 amb un milió de persones... van publicar un editorial, conjuntament 12
diaris, en que feien una defensa de l'estatutet.
Bé, sembla ser que tot indica que ha estat una estratègia urgida pel PSOE-C de
cara a preparar el terreny per a una sentència desfavorable, en que faran veure que
no ha estat dolenta i que s'ha lluitat molt.
El dia 28 el ps(oe)c va començar a distribuir 20.000 adhesius amb el mateix tema
de l'editorial.
L'Indirecte escriu un article on desemmascara clarament la trama: on eren la
vanguardia i el periódico?.
Segons el diari digital les ordres de publicar aquesta editorial van sortir del psoe-c i
van anar a la vanguardia i al periódico, diaris afins al règim i amb la lleialtat
assegurada via subvencions, des d'on van engalipar els diaris de Catalunya per a
fer una editorial conjunta.
Es tracta de mantenir l'autonomisme a qualsevol preu.
No els importa que hi hagi Catalans dormint al carrer i remenant els contenidors per
a poder menjar alguna cosa, ni que la gent mori esperant una operació que triga
anys, que patim l'infame impost de successions, i que famílies, Catalanes,
espanyoles, i d'altres indrets, vagin a l'atur amb una hipoteca per pagar... ells
tractaran d'imposar l'autonomisme a tothom per a seguir gaudint dels seus privilegis
i sous, plusvàlues i beneficis diversos que no mereixen.
La societat civil seguim treballant per les Consultes.
Per a ser un país democràtic, avançat, ric, pròsper i Lliure, on puguem ser tot allò
que vulguem: Hub internacional de vols, corredor mediterrani de mercaderies,
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universitats de primera, investigadors/es de primera, acollir unes olimpíades o una
final de la Champions i mostrar Castellers i la Senyera, poder ser país sense
transgènics, on la gent pugui promoure ILPs (Iniciativa Legislativa Popular) sense
que cap censors feixistes li ho prohibeixin, on el jovent no tingui por a que la policia
el torturi per ser Català, amb una premsa transparent, i despeses del govern
transparents com a Amèrica, llistes obertes, magnífiques carreteres per
a automòbils, bicicletes i transport de mercaderies, sense peatges... sense límits.
No volem sentència, volem Independència.
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Actualització:"El mundo" desemmascara el muntatge dels socialistes.
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Aquí podeu descarregar el PDF amb la portada.
Després d'un engany més, d'una manipulació tan barroera, a l'estil socialista, des
de blocs i diaris en línia Catalans, en el benentès de que mitjà Català és aquell que
estima i defensa Catalunya, l'engany s'està suggerint a qui ho vulgui que es doni de
baixa del grup Facebook la dignitat de Catalunya i que s'afegeixi a La dignitat de
Catalunya: Estatut, no gràcies, ara Independència.
Altres enllaços:
El periódico: El PSC distribueix 20.000 adhesius en defensa de la "dignitat de
Catalunya".
Toni Cucarella: Una brillant argúcia de l'espanyolisme
Titot: "La dignitat de Catalunya", pocavergonyes!?
Vicent Partal: Massa tard
Juli Cuéllar: l'editorial va ser un dictat polític
Xavier Mir: DDD: Dignitat, Democràcia i Decidir
Vilalta: Volem l'estatut
Sense fruir de l'estipendi: La dignitat de Catalunya o el regionalisme agònic
Enric Xicoy: L'editorial preventiu
Per cert, cal recordar que montilla, el 2005 quan era ministre espanyol d'indústria,
només aprovar-se l'estatutet va presentar 62 esmenes a l'estatutet.
És a dir el propi president de la Generalitat apunyalant barroerament l'estatutet.
El pepe montilla és un mentider i un espanyolista.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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