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CRÒNICA D’UNA FESTA SOLIDÀRIA

El passat dissabte, dia 17 de maig, a les 5 de la tarda, va
tenir lloc una gran festa solidària, a la plaça de
l’Ajuntament de Torà. Més de tres-centes persones hi van
participar en un ambient festiu, sense deixar de recordar
els nostres veïns empresonats.
El grup de percussió BARNE-BATUKE va posar el seu
ritme de tambors i timbals a fi d’animar els esperits
esfonsats. L’Angel Soro, cantautor de la Franja de
Ponent, va interpretar les seves cançons, mentre que el
gran actor de Castellserà ens va deleitar amb el monòleg
«Ansar, el Senyor de les ampolles», una paròdia so-
bre la política actual en clau d’humor i d’ironía. El duet de
Prats de Rei, CLAU DE SO, va interpretar cançons de la
pròpia collita i altres dels Beatles. També van posar mú-
sica al poema d’un toranès.
Tot va acabar amb un sopar solidari, a base de bocates,
fruita i cafè. El pa que ens va sobrar ho vam regalar a la
residència d’avis.
És de remarcar i agrair que tots els que van venir a ac-
tuar ho van fer gratuïtament i alguns fins i tot es van pa-
gar el viatge i el beure. Moltes gràcies!

TENIM UNA COSA EN COMÚ
Som persones ben diferents. Els que formem la plataforma Unitat Solidària de Torà som tan diversos que hi cabem
tots: persones grans, persones no tan grans, adults madurs, joves... D’ideologia política i religiosa ben diferent
també. Només ens uneix la idea d’ajudar generosament unes famílies que estan passant uns moments difícils i fer
tot el que estigui a la nostra mà per coordinar les accions en vistes a què els nostres joves empresonats se’n surtin
el més bé i aviat possible. I tot per mitjans pacífics i pacificadors, buscant només la veritat i la veritable justícia. T’hi
apuntes?

Els comptes de la festa:
Ingressos:
Parada i pots solidaris ........... 523,00
Aportacions ........................... 360,00
Barra...................................... 737,50
Venda de bocates ................. 980,00 2.600,50
Despeses:
Viatges .................................. 300,00
Equip de so ........................... 200.00
Begudes ................................ 300,00
Menjar del sopar .................... 406,75 1.206,75
Superàvit ................................................ 1.393,75

AQUEST DISSABTE, BALL
Aquest dissabte, dia 24 de maig, hi haurà un magnífic
ball amb l’Orquestra MITJANIT que, generosament i
gratuïta, s’afegeix als actes solidaris a favor dels nostres
joves empresonats. El ball serà a la sala La Toranesa a
les 11 de la nit.

Acabat el ball, hi haurà sessió disco amb Dj Dumon, Dj
Saki i Dj Ivan.

Preu solidari: 10 € (consumició inclosa)

Tots els beneficis aniran al compte corrent:

Passem de 6.000 signatures !!

Volem donar les gràcies a les mostres de
solidaritat que des de molts indrets de Catalunya

estan rebent aquests nois empresonats i les seves
famílies.

El Síndic de Greuges de Catalunya també ens ha
manifestat ben cordialment la seva solidaritat.

A Barcelona i a molts indrets es fan
manifestacions, que, tot i no ser convocades per la

nostra Plataforma, ho agraïm com a mostra de
solidaritat.
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