
causar pèrdua de massa testicu- terior, pel que fa a la participació perdut un ull en rebre l,impacte mà ahir la policia Nacional a Efe.

Allou de mocions de rebuig
o lo sentèncio de l'l-O per
port dels Ajuntoments
Molts consistoris de Lleida van celebrar
ahir plens per tractar aquesta qüestió

Ueida
RroRccró
Nombrosos ajuntaments de Llei-
da van celebrar ahir plens ex-
traordinaris per aprovar mocions
que rebutjen fa sentència delTri-
bunal Suprem sobre l'L-O, recla-
mar la llibertat immediata dels
presos polítics i defensar el dret
d'autodeterminació.

Entre els ajuntaments gue es
van posicionar es trobava el de a
Seu d'Urgell, que va aprovar ahir
al vespre en un ple extraordinari
d'urgència la moció presentada

pels grups municipals que confor-
men l'equip de govern municipal
(Junts per la Seu i ERC) de respos-
ta a la señtència condemnatòria
del Tribunal Suprem. en el judici
de l'1 d'Octubre i per demanar
l'amnistia per a les persones pre-
ses polítiques catalanes i en de-
fensa del dretb l'autodetermina-
ció. També va celebrar una sessió
extraordinària lAjuntament de
Tàrrega. En aquest cas la moció
va prosperar amb els vots favora-
bles d'ERC-MES-AM, CUp Tàrre-
ga-Amunt i Junts per Tàrrega i
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els vots contraris del PSC. El text
reivindica també el dret a treba-
llar pacíficament en favor de la
República catalana. t-lAjuntament
de Tremp també aprovà una mo-
cid on demanà l'amnistia per a
les persones preses polítiques
catalanes. llAjuntament 

lAlnicat

aprovà en ple una moció de res-
posta a aquesta sentència en la
qual demana l'amnistia per a les
persones preses polítiques cata-
lanes i en defensa del dret d'auto-
determinació. També s'expressa
el recolzament als presos polítics
i el rebuig a la sentència condem-

rqJsLq, JsË,vilJ ililutiltd td LUIII-
panyia Renfe.

natòria, així com es maniftSta el
suport a les accions no violen-
tes de manifestació i de protesta
contra les penes imposades. La

moció aprovada estava elabora-
da des de lAssociació Catalana
de Municipis iComarques (ACM)
i lAssociáció de Municipis per la
lndependència (AMt)ia la quales
va adherir el Ple de lAjuntament
dAlpicat.

l-lAjuntament de Tornabous
denuncià ahir la falta de fona-
ment de les condemnes i els
greus atacs gue suposen contra
llibertats fonamentals com el dret
d'expressió o el dret a decidir.

Va mostrar tota la seva solida-
ritat amb les persones preses i el
màxim suport a totes les seves
famílies. El Consell Comarcal del
Segrià també va aprovar ahir una
moció de rebuig a la sentència
del Procés. La moció va prosperar
gràcies als vots a favor d'Esque-
rra, Junts x Catalunya i el Comú
de Lleida.


