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nº 1

ACTES DE SOLIDARITAT

Cada dia, a les 9 del vespre, un bon nombre d’habitatnts de la nostra Vila de Torà es
fa present davant la porta de l’Ajuntament, per tenir un record solidari vers els tres
joves de Torà que encara són a la presó, a l’espera de prestar declaració davant el
jutge. A part de donar informació sobre les possibles novetats del cas, s’encenen
unes espelmes i es guarden uns minuts de silenci respectuós.
Aquesta mostra de solidaritat vers aquests nois i les seves famílies, cal que continuï.
El simbolisme que representa el fet de donar suport a uns veïns nostres que experi-
menten i passen per moments difícils, és indicatiu de la identitat del nostre poble i de
la unió que hi ha d’haver, més enllà de la manera de pensar i d’opinar de cadascú.
No t’oblidis: cada dia a les 9 del vespre: un record solidari.
No hi faltis.

L’EXEMPLE DELS MÉS JOVES

Moltes vegades pensem que el jovent és irresponsable,
que li falta un bull i que no es prenen la vida seriosament.
No. Només estan aprenent i, a vegades, la falta de
maduresa els porta a imitar les actituds dels més grans.
Altres vegades, però, són ells que ens donen una lliçó
de responsabilitat. Un botó de mostra: des que es va
obrir un compte corrent per ajudar a les despeses que
comporta el fet de salvar els companys empresonats, són
ells que han aportat tots els seus estalvis i les seves
guardioles, fins al punt d’arreplegar entre tots més de
1200 euros. Prenem exemple?

«Tortura, avui com ahir, una eina
de control polític i social»
Intervindran:

Jaume Asens, advocat participant de la comissió de
defensa dels drets de la persona del Col·legi d’Advocats
de Barcelona.
Un/a representant de «l’Acció dels Cristians per
l’Abolició de la Tortura».
Una persona represaliada sota la «Llei Antiterrorista»
Una representat d’Alerta Solidària.

Aquest que teniu entre les mans és el primer butlletí
d’Unitat Solidària de Torà, una plataforma acabada de
néixer a la nostra Vila per a canalitzar els esforços, fins
ara realitzats de manera més espontània, i impulsar les
iniciatives que calguin en suport dels tres joves toranesos
que han estat (i continuen sent) víctimes de la “llei
antiterrorista”.

El nom d’aquesta plataforma, Unitat Solidària de Torà,
pretén ser definitori dels seus objectius: Unitat perquè
cerca el suport de tot el poble de Torà cap als tres nois
empresonats i les seves famílies; perquè, conse-
qüentment, pretén ser un organisme unitari format per (i
obert a la participació de) persones que, al marge de quina
sigui la seva edat, condició social o tendència política,

Dissabte, dia 3 a les 6 de la tarda,
a la sala d’actes de l’Ajuntament

vulguin participar-hi, sense cap altra motivació que la
solidaritat amb unes persones que han patit i pateixen
una injustícia de magnituds immesurables. I de Torà
perquè, sense oblidar ni deixar d’agrair la solidaritat acti-
va de centenars de persones de diferents punts del Països
Catalans, creiem que els veïns i les veïnes dels dos Jordis,
del Toni i de la gent que els estima, els toranesos i les
toraneses, som la gent que ha d’impulsar aquesta lluita.

Per a finalitzar aquesta breu presentació, si en compartiu
els objectius heu de saber que a Unitat Solidària de
Torà hi teniu les portes obertes, des d’ara i fins que
aquesta plataforma deixi de tenir raó d’existir; fins que
s’obrin les portes de la llibertat dels nostres veïns
empresonats.
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