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BUTLLETÍ DE LA PLATAFORMA PER LA LLIBERTAT DELS JOVES EMPRESONATS

JA ELS TENIM A CASA !
Finalment els tenim a casa!
La notícia corregué com la pólvora. El Jordi
Vilaseca, el Toni Codina i el Jordi Torné han sortit
de la presó, després de dos mesos. L’emoció amb
què es va rebre la notícia va transformar els minuts
de silenci diari i constant dels últims dos mesos,
en uns minuts d’aplaudiments.
Han sortit sota fiança, a l’espera de judici. La primera gran fita «Us volem a casa!» ha estat
aconseguida, gràcies a l’esforç solidari de tantes
persones, d’aquí i de molts llocs, que d’una manera constant han estat al peu del canó. Només
amb la solidaritat es pot construir un poble,

altrament , només serem persones que ens
defensem dels altres. La solidaritat, en canvi, ens
fa conviure i compartir tristeses i alegries, opinions
diferents i esperances, en definitiva formar
realment un poble obert al futur.
Ens hem de felicitar mútuament i donar la
benvinguda a aquests veïns nostres que, amb la
seva absència de dos mesos, han estat, tanmateix,
al nostre cor diàriament.
Haurem de continuar cultivant la unitat i la
solidaritat, per tal d’anar construint un futur millor,
un poble millor.

... I ara què ?
D’ara en endavant, hem de continuar
amb el nostre esforç de solidaritat, per
tal d’ajudar aquestes tres famílies, amb
el nostre recolzament moral i
econòmic. A tal fi, continuarem amb
els actes culturals, esportius i lúdics,
fins que ja no sigui necessari perquè
els nostres conveïns han quedat
definitivament en llibertat.
Apunteu-vos la data:
Dissabte, dia 14, a la tarda, vindrà un
col·lectiu d’actors i actrius de Barcelo-

extret de www.e-noticies.com

na a fer un acte solidari. Seguidament
Compte corrent solidari d’ajuda a les famílies
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