
Moció dirigida al Juzgado Central de Instrucción número 5 (Baltasar
Garzón Real) diligencias previas 145/03 de la Audiencia Nacional de
Madrid relativo a Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné Chimenos i
Antoni Codina Agulló.

Proposta d’aprovació: Manifest municipal de solidaritat amb els tres joves de Torà
(Lleida), Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné Chimenos i Antoni Codina Agulló, amb
motiu dels darrers aconteixements succeïts.

Davant la gravetat dels fets dels darrers dies a la vila de Torà i, en concret, de la situació
patida pels veïns de Torà, Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné Chimenos i Antoni
Codina Agulló  la seva família, es proposa al Ple l’aprovació del següent manifest:

• La solidaritat amb els tres detinguts i la seva família. Instar els veïns i veïnes del
municipi a que també expressin la seva solidaritat.

• El ple convenciment en la inocència de: Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné
Chimenos i Antoni Codina Agulló. I l’exigència de que se’ls hi respecti en tot
moment la presumpció d’innocència.

• La preocupació per l’estat físic i psíquic dels detinguts, en concret amb en Jordi
Vilaseca Cantacorbs hospitalitzat i incomunicat al centre psiquiàtric Santa Maria
de Lleida, tenint en compte que l’Estat Espanyol que surt anualment en els
informes l’Amnistia Internacional i altres entitats com a estat on es practica la
tortura.

• L’exigència a les administracions judicials implicades de posar en llibertat
immediata de Jordi Vilaseca Cantacorps, Jordi Torné Chimenos i Antoni Codina
Agulló, aquests darrers en presó preventiva al mòdul de preventius de la presó de
Ponent de Lleida.

• Fer pública la nostra condemna del resultat d’aquesta operació dirigida pel jutge
de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón Real.

• Traslladar aquest acord a les diferents administracions implicades i/o
responsables d’aquesta situació.

La moció s’ha d’enviar al Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional de
Madrid, amb còpia al Jutjat de Guàrdia de Lleida.
Caldrà notificar aquest enviament a cup@llibertat.com
                                                          asrpolitiques@correu.vilaweb.com
                                                          Ajuntament@tora.ddl.net


