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07/11/10 - Solidaritat es mou

Avui he anat a Castelldefels i hi he trobat un tendal de ciu on hi repartien globus als
nens.Indignat he recordat les darreres espanyolades de ciu: negar-se a retirar el
monument franquista més gran de Catalunya i abstenir-se en la votació proposada
per esquerra de convidar els veïns a col·locar Senyeres al barri a la visita del papa
de roma (a qui jo tampoc no espero ni vull).
Afortunadament també hi havia una paradeta de Solidaritat Catalana on es repartia
el programa electoral i informació sobre l'espoli fiscal que pateix Catalunya.
I és que Solidaritat no ha parat de moure's, de visitar pobles i contrades, fins i tot a
País Valencià (enllaç a Vinaròs News).
Els voluntaris i el mateix Laporta treballen de valent doncs són conscients del
bloqueig informatiu.
El grupo godó (la vanguardia, mundo deportivo, rac1, rac 105...) va donar ordre de
no parlar de Laporta a no ser que fos per mal parlar-ne, tal i com va denunciar
Salvador Sostres, confés admirador de ciu i gens sospitós de ser fan de Joan
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Laporta. (còpia local en PDF)
I el linxament mediàtic al que van sotmetre Laporta ha estat tan descarat tan fals i
indigne que fins i tot el mateix escriptor ho denuncià (còpia local en PDF).
I aquest bloqueig informatiu funciona ja que he conegut alguns casos de persones
que no sabien que Joan Laporta es presenta a les eleccions, i encara menys que
ho feia per a que Catalunya sigui independent.
I les difamacions funcionen perquè he enraonat amb algunes persones que tenien
la opinió que Joan Laporta era un corrupte pel simple fet que havien llegit les
acusacions suposades filtracions de el mundo deportivo.
Jo els he explicat que el conec, que l'ataquen pel simple fet de ser independentista,
i que al seu bloc podien trobar l'explicació que no li havien deixat fer en públic i al
bloc del Xavier Sala i Martin una explicació magistral (còpia local en PDF) sobre
com sandro rosell havia mentit amb els comptes atribuint-se 70 milions d'euros de
benefici que suposadament hauria fet guanyar al Barça el primer segon de posar el
peu al Barça, és a dir, els diners que ha fet guanyar Laporta al Club, i que ara
sandro diu que no els hi ha fet guanyar Laporta sinó que corresponen al seu
exercici manipulant les dates. (còpia local en PDF)
Com a prova de que rosell no és la primera vegada que menteix us deixo el vídeo
amb l'entrevista a Catalunya ràdio en que nega un sopar amb empresaris
espanyolistes i artur mas, i la foto que va aparèixer després d'aquell sopar.
Però a l'objectiu d'aquest article: patim un bloqueig informatiu, tv3 tampoc no
donarà espai a Solidaritat Catalana (Laporta) ni a Reagrupament, i els diaris no fan
pas periodisme si no un exercici maquiavèl·lic georgeorwellià de mostrar una
realitat per encàrrec i tractar d'empènyer els confiats lectors cap a l'objectiu de qui
els paga.
Situació encara més vergonyosa quan resulta que el New York Times, la televisió
pública francesa RTL i la del Canadà entrevistaran a Laporta.
Així doncs ho sabem, i mentre tractem d'aconseguir una premsa de veritat,
transparència informativa, democràcia i un cop des dins del Parlament informar de
tots els greuges que pateix Catalunya i del bé que podríem viure, cal que fem córrer
la informació amb el boca orella i per Internet.
No fa gaire li van tancar els perfils del Facebook, però lluitador com és de mena i
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advocat, va fer que els els reobrissin en qüestió d'hores.
Sé que Solidaritat entrarà al Parlament amb molta força i que el nostre futur
canviarà a millor.
Només una dada: malgrat tots els boicots informatius Joan Laporta és el candidat
que més seguidors té al Facebook.
Us pot interessar: Carta que no enviaré al Punt de Toni Strubell (còpia local en PDF
)
Antoni Maria Espadaler deixa de ser articulista de la vanguardia per la seva defensa
de Laporta (article en castellà) (còpia local en PDF)
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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