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ACTES DE SOLIDARITAT

És d’agrair la continuïtat dels actes solidaris que es fan a
tot arreu a favor dels nostres tres conciutadans
empresonats. És admirable la concentració diària durant
més d’un mes davant l’Ajuntament de la nostra Vila, per
fer uns minuts de silenci respectuós i l’encesa de les
espelmes.
Enumerem seguidament els diferents actes solidaris:

 S’ha obert un compte corrent a la Caixa de Catalunya
de Torà, per tal d’ajudar a les despeses
extres de les famílies i els seus fills.

 Ja han sortit alguns voluntaris per a
acompanyar els dissabtes a les famílies
a Aranjuez i Alcalà d’Henares. Si algú
es vol apuntar que ho digui.

 El jovent de la comarca i de les
comarques veïnes fan cartells i
samarretes per tal d’ajudar aquests
joves, així com concerts de música.

 Hi ha molts Ajuntaments d’arreu de Catalunya que
s’estan adherint a la nostra petició.

 Moltes associacions i col.lectius organitzen actes de
suport per moltes ciutats catalanes.

 Molts artistes que en llurs actuacions, fan una menció
especial de solidaritat vers aquests nois.

C/C Caixa de Catalunya:
2013-0034-19-0200577107

INTERNET:    www.viladetora.net     -      www.xtora.net   -   www.alertasolidaria.org

9 de maig 2003

LA NOSTRA PLATAFORMA

Quan diem «la nostra plataforma» ens referim a la plataforma
de tots. Aquest grup de persones diverses intenta aglutinar i coor-
dinar les diferents accions encaminades a donar suport als tres
nois detinguts sota la pressumpció de terroristes i a les seves
famílies, veïns nostres i coneguts de tota la vida.

La finalitat que pretenem és aconseguir que el Jordi V., el
Jordi T. i el Toni C. tornin a casa i el seu cas es vegi judicialment
en els jutjats ordinaris, ja que l’aplicació de la llei antiterrorista no
és la que correspon a aquest cas. N’han donat testimoni els
manifestos del Col.legi d’Advocats de Barcelona, el de Lleida i
nombrosos ajuntaments, començant pel de Torà, que és el que
més de prop el coneix.

Només amb la unitat i la solidaritat de tots ho aconseguirem.

RECORDEU

* Organitzada per Alerta Solidària, el proper dijous,
dia 15 de maig, tindrà lloc una xerrada de la Sra.
Hebe de Bonafini, presidenta de l’Associació de las
Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires (Ar-
gentina). L’acte es farà a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Torà a les 7 de la tarda.

* Per al dissabte, dia 17 de maig, està previst un
acte solidari a les 5 de la tarda, davant l’Ajuntament,
amb jocs malabars, teatre i música. N’informarem
al proper butlletí.

S’HAN EQUIVOCAT !

La veritat és que s’han equivocat: s’han
equivocat de poble, s’han equivocat de
persones i s’han equivocat de llei. Només
demanem que rectifiquin, que en el nostre
poble no som terroristes, que aquests
nois tampoc no ho són i, per tant, que no
apliquin aquesta llei injusta.


