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«Rivera no pot parar de repetir que
és català perquè ho considera una
condició exòtica»
Les piulades vallesanes de la setmana, per Mar Arabía
Per cert, el número de pres d'Otegi començava amb 871, com el prefix telefònic de la Garriga
#ladada (https://twitter.com/hashtag/ladada?src=hash)
? Herr Nandes (@NandesReig) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/NandesReig/status/704591672257159168)

????"Vamos a traabajaar, la la laa... ¿A dónde va esta gente tan cachonda?: VAMOS A
TRAAAABAAAJAAAR!" ???? #Rubianes (https://twitter.com/hashtag/Rubianes?src=hash) , com
se l'enyora...
? Jordi Asturgó (@JordiAsturgo) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/JordiAsturgo/status/704592507389149184)

Avui som més lliures. @ArnaldoOtegi ( https://twitter.com/ArnaldoOtegi) ja està en llibertat.
Euskadi endavant amb la seva lluita.
? Oriol López Mayolas (@oriolmollet) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/oriolmollet/status/704593523950153728)

Benvingut a la llibertat d'expressió de les idees.
Benvingut al món real d'una irreal democràcia.
Benvingut a la llibertat!@ArnaldoOtegi (https://twitter.com/ArnaldoOtegi)
? Enric J. Vilajuana (@enricvilajuana) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/enricvilajuana/status/704594899941908480)

Agradi o no la cosa,amb C's el PSOE no suma,cal conèixer els altres pactes x votar en
conseqüència,jo no dono xecs en blanc @sanchezcastejon https://twitter.com/sanchezcastejon)
(
? Andrea Canelo Matito (@AndreaCaneloM) 26 de febrer de 2016
(https://twitter.com/AndreaCaneloM/status/703314638058987520)

Otegi se va pero la libertad de expresión se queda #elconcepte
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(https://twitter.com/hashtag/elconcepte?src=hash) #FreeOtegi
(https://twitter.com/hashtag/FreeOtegi?src=hash)
? Jordi Rosàs Rodoreda (@RodoredaJordi) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/RodoredaJordi/status/704615176478265344)

La venda d'entrades de @TicketmasterES (https://twitter.com/TicketmasterES) em fa enyorar la
de bitllets de Renfe. Amb això està tot dit. #springsteen
(https://twitter.com/hashtag/springsteen?src=hash)
? Albert Cuesta (@albertcuesta) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/albertcuesta/status/704637902974816256)

"Podemos coincidirá en su NO con PP", dice un PSOE que lleva toda la vida votando como PP.
O gobernáis con el ÍBEX o con fuerzas del cambio.
? Jordi Manils (@jordimanils) 1 de març de 2016
(https://twitter.com/jordimanils/status/704661938337406976)

Rajoy apostando por el sarcasmo en su discurso en el Congreso pero de momento no propone
nada como no propuso al Rey #DebateDeInvestidura
(https://twitter.com/hashtag/DebateDeInvestidura?src=hash)
? Ángel Guillén (@ang_guillen) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/ang_guillen/status/704943500345942016)

L'estat que diu que no té presos polítics es nega a anul·lar sentències com la de Puig Antich,
assassinat avui fa 42 anys.
? Roger Prims Vila (@Sistomatiques) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/Sistomatiques/status/704945745523253248)

Orgulloso d @marianorajoy (https://twitter.com/marianorajoy) @PPopular
(https://twitter.com/PPopular) sentido de Estado, discurso, respeto, maneras, principios y
valores, gran diferencia a #SanchezesunBluf
(https://twitter.com/hashtag/SanchezesunBluf?src=hash)
? Jaime Gelada (@Gelada_Cardedeu) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/Gelada_Cardedeu/status/704961604002127872)

Sr @sanchezcastejon (https://twitter.com/sanchezcastejon) , por alusiones: no somos de
derechas ni de izquierdas. Som catalans.#Investidura
(https://twitter.com/hashtag/Investidura?src=hash) @20dl_cat (https://twitter.com/20dl_cat)
pic.twitter.com/pP2m9jbeF0 (https://t.co/pP2m9jbeF0)
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? Miriam NogVeras 27S (@miriamnoguerasM) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/miriamnoguerasM/status/704981171244023808)

Rivera no pot parar de repetir que és català perquè ho considera una condició exòtica.
? Gaspar Blancafort (@gasparblancafor) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/gasparblancafor/status/704991002092765184)

Les paraules finals de Tarda describeixen molt molt millor catalunya que tot el que s'ha sentit al
Parlament Espanyol avui
? Jaume Martorell Cruz (@JaumeMC) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/JaumeMC/status/705008073228881920)

Los Socialistas, no nos avergonzamos ni de la S, ni de la O de nuestras Siglas, poco conoce
@Pablo_Iglesias_ (https://twitter.com/Pablo_Iglesias_) a sus bases si piensa así..
? Mar Canelo Matito (@marcanelo) 2 de març de 2016
(https://twitter.com/marcanelo/status/705019181759127552)

El PP entra al govern de CiU a #LesFranqueses
(https://twitter.com/hashtag/LesFranqueses?src=hash) Per ERC això és millor que un govern
d'esquerres? Potser cal modificar amb una D les sigles...
? Àlex Vega (@J_Alex_Vega) 3 de març de 2016
(https://twitter.com/J_Alex_Vega/status/705405261146689536)
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