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14/05/09 - tve també menteix, igual que zapatero o qui afirma que el castellà mai va ser llengua imposada

Link directe al vídeo a youtube.
Link a la notícia comentada per directe.cat.
El diari esportiu marca informa de com la televisió espanyola ha mentit dient que
l'himne d'espanya no s'havia retransmés per un error humà, i que en ser mostrat a
la mitja part, s'havia mostrat íntegre.
El mateix diari explica com l'himne va ser retocat per a que no se sentissin els
xiulets que quasi tot el públic proferia, i es va mostrar només primers plànols dels
jugadors i dels pocs espectadors que no xiulaven o que no s'havien donat la volta.
A més ofereix un vídeo amb el que de veritat ha passat i el que la tve ha dit i ha
mostrat.

És que els espanyols no poden dir la veritat mai?.
Perquè són incapaços de dir les coses com són? Perquè amaguen la candidatura
d'Andorra per ser en Català? Perquè el rei del espanyols va dir al 2001 "nunca fué
la nuestra lengua de imposición si no de encuentro. A nadie se obligó nunca a
hablar en castellano"?. Perquè els socialistes menteixen tant? Perquè zp menteix
continuament prometent coses que no compleix?. Perquè els polítics espanyolistes
menteixes dient que el castellà és perseguit a Catalunya o que mai hem estat una
Nació?.
Què els passa?.
No hi ha cap poble del món que aprecii les mentides, en canvi tots les repudien.
Em pregunto perquè els espanyols no poden dir la veritat.
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També paga la pena destacar: sport informa que la "policía nacional española" va
requisar 5.000 rètols independentistes.
El diari unionista socialista el periódico diu: TVE no va retransmetre en directe
l'himne nacional per un "error humà"
Gràcies a aquestes manipulacions tan poca-soltes, la gent desperta i s'adona que
estem sotmessos a una fortíssima manipulació dels mitjans.
Com a exemple us diré que a frança fa mesos que els estudiants han bloquejat
totes les universitats perquè no estan d'acord amb el pla bolonya. Mentres, els
polítics espanyols i els Catalans tripartitzats diuen que els estudiants fan el ridícul
puig tota europa accepta el pla.
Enllaços:
El Punt parla de la xiulada.
El diari de Girona sobre la manipulació de tve.
A as Laporta diu que és la final entre dos països (en castellà)
Còpia local en PDF de la notícia de marca. Notícia original las aficiones pitaron el
himno de españa.
Més mentides socialistes: de la vega diu que la xiulada van ser uns fets aïllats
Notícies anteriors:
Es prepara una sonora esbroncada contra el rei dels espanyols a la final de la copa
del rei-dels-espanyols
Els voltors cobegen l'èxit de Catalunya i del Barça
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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