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/09/09 - 2009/09/08 dia a dia sobre la Consulta d'Independència d'Arenys - elpunt.cat fa l'enquesta prohibi

Senyores i Senyors, elpunt.cat ha publicat la pregunta prohibida. Uhh.... quina por.
Ja puc sentir l'udol dels llops, el lament dels fantasmes Uhhhhh i les passes de la
guàrdia civil retronant a terra mentre bramen amb aquell odi visceral i aquelles
primàries ganes de repartir: "a por los demócratas".
Si hi ha noies joves, vells i criatures a qui estovar, millor.
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Sento els tancs grinyolant en ajustar el seu canó, que d'apuntar a Barcelona, com
des de fa 300 anys, ara es reparteixen l'objectiu entre la capital de la Nació, la seu
de el punt, Arenys de Munt, Seròs... Vaja tenen feina per a apuntar a tants milions
que volen votar.La mòmia de de la vega dient que la Llibertat no hi cap en la seva
constitución. No passa tots els dies que un membre del govern espanyolista
reconegui davant de tots els medis que són uns feixistes i que volen tenir esclaus al
segle XXI. I l'excusa d'un llibre fet sota amenaces militars, i que va donar impunitat
als assassins i torturadors, fa vomitar arreu del món democràtic.
I el jueves, a qui tant li agrada criticar els nacionalistes (sobretot als Catalans i als
Bascos), rebutja publicar aquesta vinyeta.
Us recomano aquest magnífic article en clau d'humor de Miquel Giménez: la
modista de la vega i el sastre del Reagrupament.
Per cert, per a veure els resultats de l'enquesta de elpunt, aneu a aquesta adreça.
Els irreductibles Catalans faran la consulta igualment.
I els talibans espanyolistes s'hi hauran de posar fulles.
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En 4 hores, 3000 persones han votat l'enquesta de elpunt, i el 92% ha dit Sí: Estic
d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i
social, integrat a la Unió Europea.El que és clar és que el 100% volien votar. Per
dir que sí, per dir que no, o per a votar en blanc (un 1,3%).
Vols votar tu també. L'enllaç a l'enquesta de elpunt.
(la pregunta és a mà dreta de la plana)
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Adjunto aquesta captura de l'enquesta que fan al directe.catSi ho desconeixíeu:
Diverses televisions internacionals vindran a la consulta d'Arenys.
Recomano la lectura d'aquests articles:
Directe.cat: El primer ministre gal·lès celebra que al Regne Unit ?no hi ha
tribunal que tombi la decisió d'un parlament democràtic'.
Culpa Madrid de la no oficialitat del català a la UE.
Enllaç a Gal·les a la vikipèdia.
El dia 15 Mèxic reviurà a Barcelona el seu crit d'Independència "el Grito" de
quan començaren el seu alliberament dels espanyols, un 15 de Setembre de
1810. Còpia local en PDF de la notícia d'europa press.
e-notícies informa que els feixistes espanyolistes es dediquen a trucar als bars
d'Arenys de Munt per amenaçar-los que en cas que obrin el dia de la consulta els
ho destrossaran tot i "ho pagaran" amb escreix.
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A aquests el pp i el psoe no els acusarà de terroristes. Quins collons que uns paios,
el pp, que no han condemnat la dictadura, ni l'alçament militar traïdor al govern
democràtic i uns altres paios, psoe, que van tenir un grup terrorista: el gal,
protegeixin els falangistes i els feixistes en general.
2009/09/09 Actualització: Directe.cat la jutgesa espanyolista autoritza la
manifestació de la falange el dia 13/09 a Arenys, el mateix dia de la consulta.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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