unitat solidària
de torà nº 3

16 de maig 2003

BUTLLETÍ DE LA PLATAFORMA PER LA LLIBERTAT DELS JOVES EMPRESONATS

VOLEM DISSOLDRE LA PLATAFORMA
Volem que aquesta plataforma desaparegui, volem que els actes que està
coordinant deixin d’existir, volem no haver-nos de reunir cada dia a les 9 del
vespre davant l’Ajuntament... Serà signe que els nostres veïns empresonats
sota la llei antiterrorista estan entre nosaltres amb la normalitat d’un veritable
estat de dret i, com qualsevol ciutadà, si han de donar comptes a la justícia,
per això estan els tribunals ordinaris.
Mentrestant, aquesta plataforma cívica, civilitzada, respectuosa i pacífica
treballarà a favor d’aquests veïns i les seves famílies i demanarà la unitat, la
solidaritat, el respecte i la pau a tot el poble de Torà.
Ja fa mes i mig que són a la presó, sense que el jutge que porta el cas
s’hagi entrevistat amb ells i sense saber per què hi són. Només sabem el que
han dit els diaris, fruit de filtracions interessades.
Amb la unitat, la solidaritat i la pau aconseguirem el nostre propòsit.

FESTA SOLIDÀRIA
El proper dissabte, dia 17 de maig, a les 5 de la tarda, tindrà lloc una gran festa solidària, a la plaça de
l’Ajuntament de Torà.

Actuaran:
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- Angel Soro (cantautor de Fraga)
- El grup de percussió BARNE-BATUKE
- Un grup de teatre de Castellserà, representarà l’obra:
«Ansar, el Senyor de les ampolles»
- El duet CLAU DE SO, de Prats de Rei
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Sopar popular:
pa amb tomàquet i
botifarra o formatge,
fruita i cafè (5 Euros)

RECORDEU
El dia 24 a la nit, ball popular
amb l’orquestra MITJA NIT + 3Dj.
N’informarem al proper butlletí
INTERNET:

www.viladetora.net

Compte corrent solidari d’ajuda a les famílies
Caixa de Catalunya:
2013-0034-19-0200577107
-

www.xtora.net - www.alertasolidaria.org

