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VÍDEO Les exigències del CDR
Tarragona arribaran a Carles
Puigdemont
Eusebi Campdepadrós ha promès als ciutadans que li farà arribar el document que
han llegit a totes les seus dels partits independentistes perquè implementin la
república catalana
El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Tarragona ha acabat la seva ruta per les seus
dels partits independentistes per tal de pressionar-los a través de la lectura d'una carta perquè
treballin per la implementació de la república catalana. L'última formació que va rebre la visita
d'alguns dels membres del comitè aquest dijous. Els ciutadans van aconseguir "la promesa" del
cap de llista de Junts per Catalunya per Tarragona, Eusebi Campdepadrós, que farà arribar el text
amb les seves exigències al president Carles Puigdemont.

Tenim la promesa de l'@ECampdepadros que aquest cap de setmana li entregarà el nostre escrit
al President@KRLS! Restem amatents a la seva resposta!pic.twitter.com/EGkdYUXxWl
&mdash; CDR Tarragona (@TarragonaCdr)11 de enero de 2018
ERC va ser el primer partit que va rebre els membres del comitè tarragoní aquest dimarts. Durant
la visita, es va llegir una carta que després va ser entregada als republicans. En aquest sentit,
Pau Ricomà, portaveu del grup municipal a l'Ajuntament, es va comprometre a fer-la arribar als
dirigents del partit.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6i0IOl4hVFo
Dimecres va ser el torn de la CUP. Laia Estrada, portaveu cupaire a l'Ajuntament de Tarragona,
va destacar que era una molt bona iniciativa la de pressionar els partits perquè "perquè és
compleixin els compromisos de l'1-O". La regidora espera que aquesta acció s'estengui arreu de
Catalunya i que els polítics facin el que han de fer, implementar la república, tal com va decidir el
poble català.

Ahir vam entregar el nostre escrit exigint la implementació de la República Catalana a la
@CUPTarragona pic.twitter.com/3cxsaFbVvN
&mdash; CDR Tarragona (@TarragonaCdr) 11 de enero de 2018
Aquesta és la carta que els membres del CDR Tarragona ha llegit a les seus dels partits
independentistes i que arribarà a les mans de Carles Puigdemont:

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25406/video/exigencies/cdr/tarragona/arribaran/carles/puigdemont
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L'escrit que el CDR fet arribar als representants polítics d'ERC, JuntsxCat i la CUP de Tarragona Foto: CDR
Tarragona

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25406/video/exigencies/cdr/tarragona/arribaran/carles/puigdemont
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