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LA CULTURA, A CASA NOSTRA

Un col·lectiu d’actrius i actors de
Catalunya, membres de la Plataforma
«Cultura i Espectacles Contra la Guerra»,
s’han ofert a fer un acte de solidaritat amb
els nostres joves veïns processats i en
llibertat condicional. Dissabte vinent,
doncs, a les 8 de la tarda, davant

l’Ajuntament de Torà, tindrà lloc una lectura de textos i poemes a càrrec d’aquestes persones del món
de la cultura que volen manifestar la seva solidaritat amb aquestes tres famílies del nostre poble,
alhora que deixar palès el seu rebuig per la manera tan desproporcionada d’actuar per part de les
forces policiaques i per l’aplicació de la Llei antiterrorista, una llei denunciada a nivell internacional,
fins i tot per l’ONU.
El nostre agraïment a aquest col·lectiu d’actrius i actors és poc. Els hem d’acollir a casa nostra amb
cordialitat i admirar el seu gest i la seva valentia en posicionar-se a favor de la pau, de la justícia i de la
veritat.

GRAN PARTIT  DE FUTBOL SALA

El dissabte, dia 14 de juny, a les 7 de la tarda,
tindrà lloc al pavelló un magnífic partit de futbol
sala femení. S’enfrontaran, en un match indes-
criptible, una selecció de solteres contra una
selecció de casades del municipi de Torà. La
celebració d’aquest encontre esportiu serà una
demostració més de la solidaritat del nostre poble
a favor dels tres nois processats i les seves
famílies.

No us el perdeu!
L’emoció està garantida!

LECTURA DE TEXTOS I POEMES

Aquest dissabte, dia 14 de juny, a les 8 de la
tarda, després del futbol, es farà, davant
l’Ajuntament, la lectura de textos i poemes, a
càrrec de la Plataforma «Cultura i Espectacles
Contra la Guerra».

Hi intervindran:

Carme Sansa
Joël Joan
Carles Arquimbau
Lloll Bertran
Celdoni Fonoll
Carles Sales
Jordi Blesa

Xavier Serrat
Montse Miralles
Josep Maria Mestres
Mònica Van Kampen
Pepa Arenós
Xus Estruch
Gemma Guilemany

Hi haurà servei de bar i entrepans i els beneficis
aniran al compte corrent solidari d’ajuda a les
famílies dels processats.


