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detingut, en llibertat
banda, operaris van
úr al matímés llam-
rltes a la rambla Fer-
tura de la subdelega-
rvern. Dilluns passat
; van retirar per evi-
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l'amnistia

lució que consideren "injusta
i desproporcionada" i dictada
"amb ànimde revenja deles es-
tructures de l'Estat contra bona
part del poble català per haver
fet realitat l'l--O". La mobilit-
zació va començar després del
ple extraordinari de la Diputa-
ció. Els alcaldes van recórrer
I'Eix comercial fins a la Paeria,
on l'alcalde de Lleida, Miquel

El ple extraordinari celebrat ahir

Pueyo, es va sumar a la marxa
fins a arribar al pati de l'Insti-
tut d'Estudis Ilerdencs on es va
llegir un manifest. Tant Pueyo
com el president de la corpora-
ció provincial, Joan Talarn, es
van mostrar agraits per la bo-
na resposta dels alcaldesja que
"són els càrrecs eleòtes els que
tiacten cada dia amb la geñt i
ens transmeten el sentir del

dãlcaldes de Lleida.

poble que no està d'acord amb
la sentència contra aquells que
van defensar la seua ili¡ertät i
que no es tingui dret a decidir,'.
Van incidir que "cal continuar
lluitant i exigint l'amnistia dels
presos polítics i la tornada dels
exiliats", així com exigir un re-
ferèndum pactat.

El ple de la Diputació va ra-
tificar una moci6 consensuada

Afectacions en
trens ¡AVE i talls
puntuals en
carretefesde ileida

I La nit de dilluns a dimarts
es van detectar talls defibra
òptica en la línia ferroviària
dälta velocitat entre les Bor.
ges i Barcelona. Això va afec-
tar els sistemes de detecció
dbbstacles, per la qual cosa
els trens van reduir la velo-
citat i hi va haver retards. A
més, el primer trajecte del
tren de Cervera a Lleida es
va fer per carretera com a
conseqüència de talls de vi-
es a Barcelona dilluns. Així
mateix, hi va haver retards i
desviacions en almenys un
trajecte de la línia de Barce-
lona a Lleida per la costa per
protestes a Tarragona. Altres
mobilitzacions van tallar la
C-!4 a Tàrrega, la C-55 a
Clariana de Cardener i la C-
25 (vegeu la pàgina 8). A la
tarda, hi va haver una marxa
lenta al'A-22. A més, la Fira
de Sant Ermengol de la Seu
va suspendre la inauguració
prevista per a divendres.

pels grups d'Esquerra,'JxCat i
En Comú-Podem en contra de

que es reconegui que no hi ha
delictes vinculats a l'1-O. per
la seua part, PSC i UA van pre-
sentar una declaració alteina-
tiva que_no va prosperar ja que
acatavala sentència i incidia en

de la
reso-
às de

la política i que és un punt d,in-
flexió per tornar a una solució
pactada. En Comú va destacar
la seua decisió que "això ja no
va d'independeirtisme sirió de
democràcia". Liúnica diputada
de Ciutadaps, Maria Buirel, no
hi va assistfr. També hi va haver
ple en consells com els del pla i

Prop de 130 alcaldes i

edils es mob¡l¡tzen
contra la sentènc¡a
Manifestació per expressar el rebuig del
municipalisme ll t" Diputació ratifica una
moció que reclama

MARIA MOTINA / E. F.

I LLEIDA lProp de l-30 alcaldes i
regidors de Lleida d'ERC, JxCat
i En Comú es van manifestar
ahir per fer visible el seu re-
buig a la sentència del Tribunal
Suprem contra els líders inde-
pendentistes, Ho van fer com a
representants del municipalis-
me per expressar el malestar
dels seus vêïns per una reso-
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Vilallonga i Talarn dlpositen gna corona de flors al nionument a Gol

"Lluís Companys va set
condemnat per rebel.li
Homenatge anual al Tarròs l'endemà de la
x.s. / sEGRE rÀRn¡cn
I LLEIDA lLa consellera de Cul-
tura, Mariàngela Vilallonga,
va qualificar ahir al Tariòs
d"'injusta" la sentència ',per-
què vulnera els nostres drèts i
llibertats". Vilallonga va par-
ticipar en el79 aniiersarì de
l'afusellament del president
Lluís Companys i vá recordar

geiva at
és una lallibe¡t el

Torra davant de la tomba de Com¡

Dältra banda, en l'homenat-
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