La seu d'ERC, empaperada pels CDR
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La seu nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha quedat aquest migdia empaperada
de cartells després d'una acció dels Comitès de Defensa de la República (CDR), que ha arribat
hores abans de la manifestació convocada pel mateix moviment al carrer Casp amb Marina
(18.30h) de Barcelona amb l'objectiu de demanar al Govern català que faci efectiu el "mandat de
l'1-O i el 21-D". La previsió és que aquestes accions es repeteixin a la tarda a les seus del PDECat
i la CUP.
La penjada de cartells, a més, ha arribat acompanyada de pintades que resaven "Desobeïu o
dimitiu" o "El poble mana", uns lemes que han compartit protagonisme amb els missatges dels
cartells col·locats a l'entrada de la seu: "Llarena dicta, el govern obeeix?", "La submissió creativa
no és desobediència" o "Puigdemont, president".
Des del compte oficial dels CDR a Twitter han volgut justificar la seva acció amb un comunicat
precedit del text: "Com que no ens heu deixat entrar, us fem arribar un comunicat". En el text, els
Comitès remarquen que "sense desobediència no hi haurà independència", a més de criticar les
relacions entre els partits sobiranistes: Hem hagut de presenciar, un cop més, una escena ridícula al
Parlament. Entenem que aquests fets responen més a pors i interessos de partit, per part de Junts
per Catalunya i Esquerra Republicana, que no pas al compromís pel qual se'ls va votar el passat 21
de desembre. No podem acceptar cap substitució de diputats, ni de forma parcial, ni la retirada de
sous. Toca desobeir aquesta i totes les imposicions".
L'acció dels CDR ja ha generat les primeres reaccions des de la formació republicana. Una de les
quals, provinent de l'àmbit local, ha estat la del grup de Santa Coloma de Farners, que a través de
Twitter ha lamentat els fets: "Són fets que rebutgem de ple, que no sumen, i que fan cada dia més
petit el nostre moviment. Respectem totes les posicions polítiques però no compartim segons
quines formes".
Un detingut per la protesta del CDR de Palafrugell
Per la seva banda, la Policia Nacional ha detingut durant aquest matí Carles Ruiz per l'acció del
CDR de Palafrugell que va tenir lloc dissabte a la nit als afores del restaurant Can Cou Cou de
Mont-ras, al Baix Empordà, on estava sopant el jutge del Suprem, Pablo Llarena. Segons fonts
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policials, Ruiz ha estat traslladat a Barcelona, on li prendran declaració.
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