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13/11/10 - Votem Llibertat - Les eleccions de la Independència

Somriure emprat per PSC a la campanya de carme chacón. Logos igual de buits
per a intencions igual d'inútils.A mi també em parteixen el cor les lluites cahinites
entre Reagrupament i Solidaritat.
Jo tinc bons amics als dos partits.
Patriotes, honrats, gent seriosa, treballadora i de fiar.
S'ha desfermat, però, una mena de guerra civil entre Catalans.
Una guerra que ens posa tristos i que empeny a alguns a no votar, o a votar ciu
simplement per treure del mig el tripartit, el pitjor mal que ha asolat Catalunya
densà de les tortures a independentistes el 1992 (tortures per les que no ha
respost garzón ni cap dels executors).
Però com em deia fa poc Santiago Espot, director executiu de Catalunya Acció,
aquestes eleccions són un gran èxit perquè els partits han centrat el programa
electoral en Independència Sí o Independència No, i "els partidaris
d'Independència NO, no tenen arguments".
La batalla ideològica l'ha guanyada Catalunya, perquè és cert que vivim malament
per l'acció empobridora brutal d'espanya, sense igual al món civilitzat, i que la
Independència només comporta avantatges per a Catalunya.
Per tant aquestes eleccions són una batalla guanyada en l'inevitable procés
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d'Independència de Catalunya.
Catalunya serà Independent. Fa anys que ho veig, i fa anys que ho veuen els
analistes internacionals.
Dividits o barallats, el fet és que entre tots hem portat la Independència a les
eleccions, i també la portarem al Parlament.
Encara que guanyés ciu amb majoria absoluta no podran arreglar res de res ja que:
? La Generalitat està en fallida econòmica
? Les sentències contra el Català i contra les nostres lleis seguiran arribant per part
del defensor de pueblo, el tribunal constitucional i per part del govern espanyol,
sigui pp o psoe.
? No s'aconseguirà el concert, ni res de similar. espanya està arruïnada
i esquilarà Catalunya fins a nivells de postguerra. En res no millorarà l'economia
amb l'entrada de ciu:
No es crearan més llocs de treball, no tindrem aeroport hub internacional, no
tindrem el TGV amb Perpinyà, els trens no arribaran puntuals, no deixarà de
fallar el subministrament elèctric a Girona, no es faran més infraestructures,
les multinacionals seguiran marxant a Zaragosa i madrid finançades pels
diners que espanya ens pren, no s'eliminaran els peatges, no es crearan els
llocs de treball que es crearien si s'invertís en crear infraestructures amb els
diners que s'emporta espanya, els nostres joves no tindran beques, els petits
seguiran estudiant en barracons, els pensionistes seguiran vivint en la
misèria i remenant contenidors per trobar quelcom que menjar, i la gent
seguirà morint a les llistes d'espera.
No s'eliminaran els radars sinó que se'n posaran més, i les multes també
s'incrementaran ja que les consideren una font d'ingressos.
Per tant, que guanyi ciu només posarà més de manifest la inutilitat del vot
unionista i que sense Independència cap benestar és possible.
Per tant, Catalans, no us preocupeu pensant si ciu és el vot útil, perquè ciu no és
cap vot útil.
Com a molt a tv3 i Catalunya ràdio parlaran un Català menys incorrecte, i tornaran
a dir "estat espanyol" enlloc d'espanya, però no tindran pressupost per a fer res
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més.
Per tant, Catalans i Catalanes, voteu amb alegria. Voteu el que voleu votar. El que
us demana el vostre cor ansiós de Llibertat.
L'alegria amb que votareu serà la mateixa alegria amb la que comprovareu com, un
cop hi hagi partits independentistes al Parlament, es parla d'Independència al
Parlament i a televisió i cap unionista tindrà cap argument per a replicar. Perquè no
n'hi ha.
Veureu com es posa de relleu que sense Independència els Catalans només
podem aspirar a ser una regió pobre, empobrida, cada cop més, amb una llengua
en desaparició, amb uns pèssims serveis i uns governants mediocres que són una
casta de vividors, ninis, i on tot esforç i iniciativa privada per millorar topa amb una
administració sangonera i mandrosa, àvida de diners puix que espanya no els deixa
ni les engrunes.
Voteu amb alegria, voteu Independència, perquè la Independència és imparable.
Relacionats:
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