ORGULLOSOS DE LA MAJORIA SILENCIOSA

Catalunya va sortir al carrer massivament el passat 08/10/2017 cap a la plaça Urquinaona.
La majoria silenciosa va sortir de casa i va inundar Barcelona de “ Seny , va ser impressionant
veure a aquest milió de persones aquell dia, no hi cabíem pels carrers de tants que érem .
La majoria silenciosa a Catalunya es va convertir en un esclat democràtic.
Els independentistes mai més podran dir que parlen en nom del poble català.
A Barcelona, els que vam viure aquell dia, podem dir que va ser una manifestació històrica,
tranquil·la, legal i responsable, que apel·lava a la convivència i la unitat .
Vam demostrar en el carrers que :








Volem posar fi al fanatisme de l’independentisme.
Volem seguir construint aquesta gran democràcia que es Catalunya amb la resta
d’Espanya i amb la resta d’Europa.
Catalunya és la de tots, no la poden segrestar un quants, ja n'hi ha prou d'arrossegarnos a l’abisme d’il·legalitat i del fanatisme.
Estem firmament compromesos amb la defensa de la cohesió i la unitat d’Espanya.
Catalunya mai ha sigut independent i mai ho serà.
Espanya no es dividirà i la unitat nacional es mantindrà.
A Catalunya no es trenca ni la democràcia, ni la llibertat, ni la Constitució.

Vam poder sentir-nos immensament orgullosos de la feina de la policia nacional i de la guàrdia
civil, de la que realitzen cada dia i de la que sempre han fet, per tal de defensar i garantir la
seguretat i la llibertat de tots.
Amics, ha quedat palès i certificat per molts que existim, que la Catalunya Silenciosa, existeix.
Que preguin nota, que aquesta Catalunya silenciosa és:



La mateixa que va votar massivament la Constitució que avui molts fanàtics volen
liquidar.
La mateixa que treballa cada dia per aixecar els seus negocis, lluitar per les seves
famílies, que no vol que la societat, les seves famílies i les seves amistats es separin i
divideixin pel tema de la independència.

No hi ha un altre amics, l’única sortida a tot aquest enrenou en el que ens han ficat una
minoria fanàtica i extremista és reconèixer els seu error i retornar el camí de la llei i de la carta
magna.

