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La façana de la seu d’Esquerrra Republicana de Catalunya a Sabadell va
rebre diumenge un atac. Segons fonts del partit, aquesta és la quarta
agressió que es produeix en menys d’un any i, en aquesta ocasió, els danys
suposen la destrucció completa del rètol i de part del seu suport. La secció
local del partit ja ha interposat la denúncia pertinent a la comissaria dels
Mossos d’Esquadra.

El president d’Esquerra a Sabadell, Ramon Henares, ha afirmat que tot i que
després del primer atac "ens vam pensar que es tractava d’una simple
bretolada", amb el segon van "dubtar" i ho van relacionar "amb altres actes
vandàlics a la zona de l’Eixample". Ara, després d’un tercer i un quart atac,
"és evident que les agressions són intencionades", ha assegurat Henares.
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BarnaIsNotCatalonia 30. 04. 2008, 12:10 Pudor??? Pudor es el que et fa la
merda que tens per cervell neng. . . 

BarcelonaisCatalunya 30.04.2008, 21:20
Ets tu "turko"?, ets tu?. Doncs a veure si algú et posa la cara plena de mans
home, el mateix que feu el feixistes a les comissaries.

turk 30.04.2008, 13:31
Coño, ¿están hacienado con ellos lo que ellos hacen con las sedes del PP y el
PSOE?. ¿No serán los de la CUP?

El turko de Girona 30.04.2008, 12:53
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