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09/10/10 - Laporta guanyarà les eleccions
Fart d'enquestes més falses que judes, publicades pels mitjans espanyolistes, i en
que sovint ni tant sols hi són tots els partits que s'hi presenten (Laporta,
Reagrupament), he decidit fer la meva pròpia predicció.
Crec que aquesta predicció serà més acurada perquè em relaciono amb persones
de totes les orientacions polítiques, i he palès el canvi de visió de Catalans de pares
espanyols, que m'han confessat que estan farts de com ens tracta espanya, en
l'aspecte econòmic, cultural, de no permetre'ns decidir, i per violar l'estatutet, i que
votaran Independència.
També he copsat l'emprenyament de molts votants socialistes en veure com el
PSOE menysté els Catalans i la democràcia. Aquests no votaran o ho faran per la
Independència.
Moltes persones votaran Laporta perquè el coneixen i perquè saben que té collons.
I farà que Catalunya guanyi la Champions del món, o si més no que hi jugui amb
resultats de primera.
I si finalment m'equivoco, ho faig de bona fe, perquè ningú em paga per dir
mentides. Només vull que els meus fills creixin en un país lliure i democràtic.
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Així doncs no és un estudi científic. Ho podeu considerar opinologia, però si jo llegís
aquest article me'l creuria molt més que qualsevol enquesta de "el periódico" o "la
vanguardia", que treballen descaradament per a espanya i contra la llibertat
d'informació.
Ampliació de la informació en que em baso. Les meves estimacions:
Partit polític

Parlamentaris

Solidaritat Catalana (Laporta)

31

Reagrupament

10

CiU

41

Esquerra

9

icv

7

PSOEC

28

PP

9

anglada

0

ciudadanos

0

Solidaritat Catalana aconseguiria un gran número de vots per la popularitat de
Laporta, a qui coneix tothom, i captaria molt votant de CiU que s'adona que l'únic
vot útil és la Independència. Molts empresaris, fins i tot els més recalcitrants, ja
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recolzen de manera massiva la Independència.
Penso que Reagrupament pot aconseguir aquests resultats o millors perquè he vist
molta gent treballant darrera. Societat civil, grans persones que mai havien estat en
política, i grans polítics.
Del milió i mig de Catalans que ens manifestàrem sota el lema "Som una Nació.
Tenim Dret a Decidir" en calen només un milió tres cents mil per a proclamar la
Independència.
CiU baixaria per botiflers i unionistes.
Esquerra es quedaria només amb els vots dels que hi treballen i de les seves
famílies.
El partit de pijos comunistes icv baixaria encara més per la patètica actuació traint
el país i el territori, amb la velocitat a 80 Km/h, les càrregues dels mossos,
emprenyant i multant tothom, llepant-li el cul a espanya, anant a madrid a suplicar
que rectifiquin per l'assassinat del President Lluís Companys...
El PSOEC baixaria en picat per enfonsar i espoliar Catalunya, i per tenir un
president analfabet, malcarat i mentider que només treballa per a espanya.
(Recordem que el govern no és una ONG on qualsevol pobret tingui dret a ser
president. Calen persones competents, preparades, i honestes)
El PP baixaria més pel seu fanatisme antiCatalà i antidemocràtic que fa vergonya
fins a Europa (i ara volen anul·lar la decisió del Parlament Català de prohibir la
tortura de braus anant a Europa!).
El partit d'anglada, tot i que molta gent el votarà per la nefasta gestió del PSOE en
seguretat i en immigració, no aconseguiria representació parlamentària.
L'espanyolista mentider ple d'odi cap a Catalunya, ribera de ciudadanos, no
aconseguiria cap parlamentari doncs fins els seus votants han vist les mentides,
manipulacions i odi furibund cap a tot el que és Català.
Això només és una estimació a data 9 d'Octubre de 2010. És possible que els
esdeveniments facin que s'incrementi el vot favorable cap a la Independència a les
properes setmanes.
Cap independentista abstencionista!.
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A partir d'aquí ja sabeu que intentaran els poders espanyolistes:

• No parlar de Laporta ni de Reagrupament ni d'Independència als
seus diaris

Notícia: Sostres confirma que el grup godó ha prohibit esmentar Laporta
Notícia: rivera demana a TV3 que practiqui el buit informatiu a Solidaritat

• Calumniar sense proves (com en el cas del rosell que acusa la junta
de Laporta de corrupte però no publica la suposada auditoria,
escampa merda sense proves).
• Infondre por, com a una acció armada per part d'espanya en cas
d'Independència (fa molta gràcia perquè dins Europa això els portaria
a l'expulsió i a ser la Sèrbia d'Europa mentre nosaltres quedaríem
dins)

Notícia: Reaccions de rebuig a les amenaces de corbacho
Notícia: Encara més decadència (per Salvador Cardús)

• Difondre enquestes en que els partits independentistes
aconseguirien 0 diputats (hahaha!)

Veure: Comparació d'enquestes de les eleccions catalanes al Parlament 2010
(març 2010)
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Si els meus resultats són correctes Laporta + Reagrupament aconseguiria més
Parlamentaris que CiU.
Llavors CiU hauria de decidir si s'asocia amb els socialistes, amb el PP, i se suïcida
políticament, o deixa de ser una vergonya i se suma a la Independència. Les restes
del naufragi d'Esquerra haurien de decidir si donen suport a la Independència o a
un CiU unionista o un agregat espanyolista de PSOE + PP + icv.
En tot cas tants esforços espanyolistes només aconseguirien retardar l'inevitable a
les properes Eleccions i fer que la gent s'adoni, per l'empobriment exagerat i brutal
dels Catalans, que dins espanya només patirem misèria, espoli, odi i manca de
democràcia.
Amb el temps tot es posa al lloc que li correspon.
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Així que tots a votar Independència que tot està per fer i tot és possible.

Traduir a l'Anglès. Translate to English
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