
Ubicats en un món on es fila molt prim, i un estat (l’espanyol) que
no ens estima però ens observa, ens examina i ens manipula, les
formes són importants en l’arrelament de conceptes o continguts.
Per exemple l’expressió DUI (Declaració Unilateral
d’Independència) està més mal vista que l’Exercici del Dret
d’Autodeterminació quan volen dir pràcticament el mateix.

Un exemple ens el mostra Ana Stanič a la primera notícia.

1. Maneres d’evitar el vet d’Espanya a la UE contra la independència
catalana

“Si Catalunya diu que la independència implica la dissolució d'Espanya,
Catalunya i allò que restés d'Espanya es troben en la mateixa situació.
Tots dos són estats nous. En llei internacional, la norma general sobre
pertinença a organismes internacionals, diu que un estat nou ha de
demanar-ne l'ingrés. Per tant Catalunya hauria de demanar l'ingrés, però
allò que quedés d'Espanya, també. En aquesta situació Espanya no
tindria dret de vet perquè quedaria fora de la UE. Espanya, en teoria,
també hauria de demanar l'ingrés a la UE.”

Afirmació que forma part d’una suculenta entrevista amb
l’advocadessa Ana Stanič, experta en dret comunitari.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4238718/20150404/maneres-devitar-vet-despanya-ue-independencia-catalana.html

3. Un passeig pels cinc segles de Monedero

Francesc de Dalmases fa un breu passeig per les principals
fites dels darrers cinc-cents anys per desmentir el mite de la
història comuna de Catalunya i Espanya, a la vegada que replica
el negacionisme històric però malntencionat del Sr. Juan Carlos
Monedero (Podemos) amb fets històrics demostrables, que es
poden contrastar.

http://www.elsingular.cat/cat/notices/2015/03/un_passeig_pels_cinc_segles_de_monedero_107166.php



4. Declara’t a Catalunya

Ha començat la campanya de la Renda 2104.Declara’t a
Catalunya, és el projecte de l’ANC que convida tots els ciutadans
a col·laborar en la creació de l’Agència Tributària de Catalunya.
Fàcil de fer.

http://declarat.assemblea.cat/

"No he estat mai nacionalista ni independentista, i vull
treballar per superar les fronteres a Catalunya, Espanya i
Europa." Ada Colau, 06.04.15

"Això de demanar “no crear més fronteres” quan tu ja
tens les teves totalment consolidades és com una mica
hipòcrita, oi?" Caragirat, 06.04.15

"I en lloc de catalans fóssim palestins Herrera i Camats
s’afegirien al full de ruta sense problemes." El Crostó, 06.04.15

Delfí


