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21/05/10 - No penso callar
No m'agraden els fanàtics que intenten imposar la seva visió.
No m'agraden els fanàtics radicals que no tenen arguments més que la violència.
I no m'agrada el fanatisme en el que respecta a atacar Israel.
Veig un odi visceral, i una manipulació a base de repetir mentides i amagar veritats.
No em va agradar la cobertura informativa que va donar tv3 que va fer que
molts l'anomenéssim tele-hamàs, per la seva parcialitat, manipulació i defensa d'un
grup terrorista islamista que massacra als palestins i palestines que no pensen com
ells.
La informació al periodisme ha de ser imparcial i transparent.
No tothom ha de pensar igual, però els periodistes han d'explicar la veritat, que la
gent ja té les seves idees.
D'Israel s'ha d'explicar (no ocultar):
? Que és la única democràcia de la zona
? Que la dona i l'home tenen els mateixos drets
? Que la població àrab té els mateixos drets que la jueva
? Que l'àrab és idioma oficial juntament amb l'Hebreu
? Que als hospitals d'Israel s'atenen per igual als ferits dels dos bàndols, fins al punt
que sovint àrabs ferits es deixen detenir per a ser guarits en hospitals jueus on
saben que els tractaran correctament enlloc d'en hospitals palestins on podrien patir
amputacions
? Que hamàs dispara 5.000 míssils l'any sobre la població d'Israel (no contra
objectius militars sinó contra la població)
? Que els míssils de hamàs no són "casolans" com diu tv3, sinó míssils d'exèrcit
modern totalment mortífer
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? Que hamàs utilitza famílies, contra la seva voluntat, com escuts humans
? Que hamàs recluta nens de 15 i 16 anys com a carn de canó
? Que assessina palestins per no seguir preceptes musulmans (per exemple per
posar música en una boda)
? Que entra dins edificis de la onu i dispara míssils des d'allí contra els israelians,
així quan s'hi tornen la onu pot dir que han destruït un edifici seu (i el pitjor és que la
onu ho sap)

En aquest article al diari el punt joan roure, periodista de tv3 que ocupa el càrrec de
sots-cap de premsa internacional, justifica els atacs de hamàs i diu obertament que
no creu en la objectivitat.Mercè Escarrà, protesta amb raó, al seu article al Matí
digital.
No penso callar mentre es diuen mentides sobre Israel, i mentre els socialistes i els
comunistes utilitzen tv3 per a fer la seva propaganda.
Cosa que toquen els socialistes del psoe-c i els comunistes d'iniciativa cosa que
manipulen i trenquen i tracten de fer servir als seus interessos partidistes.
No penso callar mentre es diuen mentides, s'insulta i s'ataca de manera sectària
Israel i es fa propaganda socialista.
La transparència informativa és bàsica al món civilitzat i obligatòria en la televisió
nacional d'un país com Catalunya on estimem la Llibertat.
No tolero ni que es menteixi sobre els actes d'un, ni sobre els dels altres.
Per a fer mentir descaradament i per a servir a interessos partidistes ja hi ha
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televisions com telemadrid, intereconomia, canal 9 a País Valencià, etc... que
causen vergonya aliena.
Avui per avui, tv3 i molts "periodistes" també me'n causen.
La premsa a Catalunya està manipuladíssima i no diu la veritat.
No van parlar de samaranch com corresponia a un franquista que va tancar les
portes a l'esport Català amb la seva reforma des del comité olímpic internacional el
1996, sinó que van amagar la seva obscura trajectòria, i tampoc van parlar de com
la premsa internacional estava informant de la nul·la qualitat i manca de
rigor/llibertat d'expressió de la premsa a Catalunya i a espanya.
Us recomano aquests article de vilaweb:
samaranch és la prova
La premsa internacional defineix a Samaranch com un oportunista que va
revolucionar els Jocs Olímpics
I aquest bloc.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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