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Els CDR recuperen el #novullpagar
Els col·lectius criden a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació
tornada de Setmana Santa

Manifestació Vic pels presos polítics Foto: Josep M Montaner

Els CDR continuen en plena activitat per denunciar la repressió de l'Estat. Una nova acció, que fins
ara no havien fet, ha estat aixecar barreres d'un peatge. Ho van fer aquest dijous a la sortida de
l'autopista AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà. I aquest divendres, diversos comptes de
Twitter dels CDR han publicat una avenç del que serà la "primera acció directa de desobediència
civil massiva", acompanyat del hashtag #operaciotornada.
¡¡¡¡¡PASSES CAP A LA REPÚBLICA!!!!!
Primera acció directa de desobediència civil massiva dels CDR!!
En breu, més informació!!!#operaciotornada
(https://twitter.com/hashtag/operaciotornada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#primaveracatalana
(https://twitter.com/hashtag/primaveracatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/emSKtZYk2G (https://t.co/emSKtZYk2G)
? CDR Vic (@CDRepublicaVic) 30 de març de 2018
(https://twitter.com/CDRepublicaVic/status/979795550471147526?ref_src=twsrc%5Etfw)
Minuts després, el mateix CDR de Vic ha fet una altra piulada amb un cartell on fan una crida a
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/12866/cdr-recuperen-novullpagar
Pagina 1 de 2

recuperar el "no vull pagar", una acció que va fer fortuna ara fa uns anys i que consistia en no
pagar els peatges durant l'operació tornada de Setmana Santa que tindrà lloc a partir d'aquest
dissabte i fins dilluns.

NO TINDRAN A QUI MANAR SI NOSALTRES NO ELS OBEÏM#novullpagar
(https://twitter.com/hashtag/novullpagar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #operaciotornada
(https://twitter.com/hashtag/operaciotornada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#primaveracatalana
(https://twitter.com/hashtag/primaveracatalana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/u3N7zkU6cv (https://t.co/u3N7zkU6cv)
? CDR Vic (@CDRepublicaVic) 30 de març de 2018
(https://twitter.com/CDRepublicaVic/status/979803422676353027?ref_src=twsrc%5Etfw)
"Durant aquesta #OperacióTornada de Setmana Santa, vinguis d'on vinguis, no paguis cap
peatge!", han assenyalat aquest dissabte a través de les xarxes socials des dels CDR. "Cola't
passant enganxat amb el cotxe del davant, manifesta la teva insubordinació amb la frase 'no vull
pagar' o treu el Teletac", són algunes de les opcions que donen als conductors els Comitès de
Defensa de la República.
Els CDR ja van fer una acció similar dijous passat quan van aixecar durant unes dues hores les
barreres del peatge de l'AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà. "Les carreteres catalanes
estan més que amortitzades i els peatges només serveixen per pagar els vicis d'Abertis i de
l'IBEX35. Aturem-ho!", han continuat des dels CDR, que emmarquen l'acció de no pagar els
peatges en la "protesta contra la repressió espanyola, els empresonaments polítics, l'exili forçat, els
cops de porra i el segrest judicial de la sobirania catalana". "El millor que podem fer no és omplir
el país de llaços grocs sinó deixar d'obeir els carcellers del 155".
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