Espanya busca figurants pel dia 21 de desembre
per actuar a Catalunya, especialment a Barcelona!
Requisit, ser processista -si ets del llacet groc, millor- i seguir totes les consignes que es dictin per les xarxes socials.
1. Els que vulgueu ser figurants per l'ANC heu de portar el vostre cotxe... si és dels vells i més contaminants, millor.
Un paper molt fàcil: col·lapsar Barcelona. Començant per les rondes, anar al centre, i moure's d'un costat a l'altre sense parar. Si
vens de fora, no cal conèixer Barcelona; millor si et perds i no saps ni on vas. L 'objectiu és el col·lapse total: que els barcelonins no
puguin anar a treballar, a l'hospital, a casa seva (dóna igual si són catalans i independentistes; és el que Espanya busca, perquè als
espanyols no els hi ha d'afectar per res aquesta pel·lícula).
Cal portar el bocata, l'aigua i els queviures necessaris per passar el dia; tot va a càrrec vostre... amb il·lusió!!!
2. Si voleu fer de figurants pels CDR seguiu les instruccions establertes per Espanya per aquest dia màgic, que aniran corrent per la
xarxa. Hi haurà de tot! Sobretot porteu carregador de mòbil sense cable, una petita ràdio i piles de recanvi (que s' us anirà dictant les
instruccions per ràdio), roba impermeable per si plou, menjar per varis dies i una màrfega per si s'ha d'acampar algun lloc; és com
anar de colònies però amb mossos que et poden hostiar.
....important: encenedor per cremar algun contenidor a l'AP7; sobretot és valorarà experiència en resolució de conflictes, especialment amb camioners que són catalans i van a treballar, que segurament volen la independència i que no entenen les vostres accions;
però d'això es tracta perquè tampoc seran a carreteres espanyoles ja que a Espanya tot funcionarà perfectament aquell dia: ells no
participen a la pel·lícula!
...tot el material va a càrrec vostre; porteu ganes i il·lusió també.
Aquests sapigueu que Espanya no tindria prou diners per pagar-vos, així que és voluntari; ja cobren els de dalt, els qui dirigeixen
totes aquestes accions des dels seus despatxos!!!
3. Si voleu fer de figurants per ÒMNIUM seguiu també les xarxes socials, encerclareu les drassanes quan vinguin tots els ministres
espanyols i els 10.000 piolins i mossos, i els hi podeu cantar cançons de Nadal o de quan anàveu d'excursió amb el cole a l'autocar:
també podeu cridar però pacíficament; etc. etc. Heu d'estar preparats perquè podeu rebre hòsties a manta dels mossos; però com són
els vostres, no fa tant mal... diuen. A més a més, com rebran instruccions del conseller Buch i de Torra, tampoc fan mal els cops de
porra perquè són porres processistes!
Si voleu fer de figurants esporàdics, podeu fer qualsevol cosa: anar per Barcelona, afegir-se a fer bulto on hi hagi multitud, etc. etc.,
o segur que al vostre poble us munten alguna activitat!
Penseu en avisar amics, veïns, companys de feina.
Espanya necessita molts figurants, us necessita a tots, perquè ja ha explicat als espanyols que a Catalunya hi ha barricades pel carrer
i que els unionistes no poden sortir de casa seva perquè perilla la seva vida, que es viu en un clima de conflicte i violència brutal que
ni els veïns es parlen entre ells a l'ascensor, ni tan sols del temps... i, vaja, Espanya necessita les portades pels diaris i les imatges per
totes els seus telenotícies.
Espanya necessita tots els FIGURANTS possibles, tots catalans sobretot, perquè Espanya ha creat els problemes i també té la solució a tots aquest conflictes, que és el referèndum trampa per matar la independència.
Calen molts figurants pel divendres, no dubteu. Penseu que si no hi ha molts figurants i no els hi surten bé els seus plans i Catalunya
està buida, la gent fa vida normal i no tenen les imatges que busquen, noooooooo ens podran colar entre tots plegats el referèndum
pactat, el referèndum trampa, conegut popularment pels polítics processistes com referèndum a l’escocesa, aquell que els líders processistes et diuen que et portarà a la independència i està ideat i amanyat perquè evidentment surti el NO!
Ets PROCESSISTA, encara creus amb al FARSA del PROCÉS??????
Espanya té el paper de la teva vida per tu pel dia 21!!!!!! Sense vosaltres, rebentar la independència amb un referèndum trampa no
seria possible: us necessita!!
Amb il·lusió, que això no va d'INDEPÈNDENCIA. Però... què més dóna! El procés és una festa!
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