
Suport al President Mas

He parlat amb gent que diu que s'hauria de fer alguna cosa per fer costat al 
President Mas davant de la campanya de desprestigi orquestrada des de 
Madrid i que no podem passar per alt el poble de Catalunya.
      

Com pot ser que el jutge que porta el cas Palau, ha hagut de demanar a la 
Guàrdia Civil qui cony ha fet el document reproduït a "El Mundo" ja que 
interfereix la seva investigació i és ell l'únic que ha d'ordenar les 
investigacions pertinents i, en tot cas, l'havien de haver informat si és que 
havien trobat res inesperat. Pel que sembla algú pel seu compte va fer 
l'esborrany i el va passar al diari.
     

 El ministre d'Interior diu que no en sabia res i que obre una investigació 
interna per esbrinar què ha passat. I el Ministre Montoro d'Hisenda, diu que 
ha donat ordre per a que s'investigui si troben comptes a Suïssa, cosa que 
també ha demanat el propi Artur Mas. 
       

 I ahir, a un acte del PP a Badalona, atiat per un del oradors es va cridar 
"Mas a la presó", i ningú va dir res en contra, és més, s'hi va afegir 
l'Esperanza Aguirre. Total, joc d'una vilesa escabrosa en la què s'hi val tot.
      

Siguem de la ideologia que siguem, el que no podem és permetre aquesta 
mena d'atac per destruir a una persona que el seu pecat és escoltar el poble i 
posar-se al seu costat per aconseguir la llibertat per decidir el futur del país.
     

He sabut que és prepara una trobada a la Plaça Sant Jaume a 
Barcelona el dissabte a les 5 de la tarda, per donar escalf al 
President Mas.
                                                                                     Montse Castell

Passa-ho

Tothom a la Plaça de Sant Jaume el 
dissabte a les 5 de la tarda.


