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02/07/11 - psc porcs
Si un parlamentari espanyol vota en contra que el Català, la vuitena llengua en
número de parlants a la Unió Europea, sigui oficial a Europa és un malparit i un
feixista que mena activament per la discriminació i l'extermini de cultures que no
són la castellana.
Però si hi voten en contra Catalans, a més de malparits són els personatges més
indignes i miserables que puguin trepitjar la terra. Són gent que utilitzen la posició
que els dóna els vots dels Catalans per a prohibir als Catalans parlar en la nostra
llengua a Europa, un dret bàsic del que gaudeixin els altres europeus.
Doncs això és el que han fet els 25 diputats del PSC votant juntament amb el PSOE
i el PP en contra de la oficialitat del Català.
Cucs miserables tots plegats.
Treieu-vos la vena dels ulls.
Cap Català vol que a espanya es deixi de parlar el castellà i que a madrid, per
exemple, només s'hi parli Català.
Però són majoria a espanya, i el 100% de les forces polítiques que governen a
l'estat, els que voten sistemàticament per a la eradicació del Català als Països
Catalans i la imposició del castellà.
Per si algú encara en tenia dubtes només hi ha un camí pera viure com persones:
la Independència.
Ah! Els 25 diputats del PSC també han votat amb el PSOE contra que l'estat pagui
a Catalunya els diners que li deu.
Després tracten de mentir als nostres mitjans de comunicació.
Sense Independència Europa és la mateixa presó que amb franco, però amb la
gàbia més grossa, i enlloc de pegar-te cada dia per tot, et peguen sovint per
algunes coses (que les altres fa lleig en democràcia i no les poden fer).
Independència per a un futur digne, ric i ple i per gaudir de la democràcia que ara
ens prohibeixen.
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El psc també ha posat el crit al cel perquè s'hagi preguntat sobre la Independència
en una enquesta i s'oposa frontalment als referèndums d'Independència. Per tant,
queda clar el seu tarannà igual d'autoritari del pp i antidemocràtic.
En parlen:
Salvador Cardús ? Independència i altres perversions
directe.cat ? el psc s'alinea amb psoe i pp per barrar l'oficialitat del Català a Europa
Enruic Canela ? Bloc DeuMil.cat ? Els 25 diputats botiflers del no
Adreça curta per a Twitter: http://wp.me/pzeab-1Qr
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