6 de novembre del 2013

EL PSPV DEMANA LA DISSOLUCIÓ DE LES
CORTS VALENCIANES I LA CONVOCATÒRIA
ANTICIPADA D’ELECCIONS AUTONÒMIQUES.
#pspvlalternativa #fabraEREsincapaz
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La decisió de Fabra de liquidar RTVV va més enllà del tancament d’una
televisió pública.



El tancament de Canal Nou és l’últim episodi de la decadència del model del
PP. És el final d’una etapa.



És una agressió directa a la nostra identitat com a poble i un pas decisiu en el
desmantellament de l’autogovern dels valencians i de les valencianes.



Fabra passarà a la història per haver iniciat el procés de demolició de la
Generalitat.



Per això, i en defensa del nostre autogovern, de la nostra identitat i de
l'Estat del Benestar ha arribat l’hora que parlen els ciutadans per acabar
amb 18 anys de corrupció, d’incapacitat i de nepotisme.



La culpa és de tots menys de Fabra i el seu Govern. És la política de zero
responsables en la qual s’ha instal·lat este govern. Zero responsables al metro,
Zero responsables en les caixes d’estalvi, zero responsables en la ruïna d'esta
Comunitat.



Des que el PP governa, els valencians hem perdut el nostre sistema financer,
som la Comunitat del 30% d’atur, de deute i d’exclusió i som els pitjors tractats
per Rajoy en finançament i en inversions.



Des que Fabra és President, 132.000 valencians més han perdut el seu treball,
seguim sense pagar als proveïdors, i el deute està fora de control.



Cal parar ja esta espiral de deute i d’atur.



El que està passant ara és el símbol i la culminació del fracàs del model
d’economia de casino, de diners fàcils i del “pelotazo” del PP i de la incapacitat
de Fabra com a President.



Fabra ha consumat la inviabilitat actual de la Generalitat.



Els valencians i les valencianes ja no esperen res d'este govern.



Esta legislatura no dóna més de si i no podem perdre més temps.



Ha arribat el moment que els ciutadans expressen la seva voluntat.

