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de les Terres de Lleida: "lr[o és

una sentènciâ,

L'endeÉià de fer-se
pública la sentència als
prerrs independentistes,
la Diputació de Lleida
materalitzava el seu rebuig
a la condemna i ho feia amb
el suport d'uns 130 alcaldes
de tota la demarcació.

Una imatge d'unitag que si fins
ara s'havia vist trencada pels pac-

tes municipals amb el PSÇ ahir es

tornava a immortalitzar al crit de
"llibertat presos polítics" al pa-

ti de l'lEl, en un acte presidit pel

president de la Diputació, Joan

Talarn, acompanyat del vicepresi-

dent primer, Jordi Latorre i l'alcal-

de Miquel Pueyo.

Aquest centenar d'alcaldes
van assistir també al ple extraor-
dinari, que es va convocar per la

situació "d'excepcionalitat". Per

això les formacions independen-
tistes van aprovar ahir una moció

en què es manifestava el rebuig
a la sentència i es reclamava la

"llibertat immediata de tots els

presos i preses polítiques com a

reconeixement de l'absència de

cap delicte vinculat a la celebra-
ció del referèndum". Així mateix,
amb aquesta mocio, la institució
es va ratificar en la defensa del

caràcter "no-violent i pacÍfic" del
moviment independentista.

La diputada d'En Comú, Elena

Ferre, va voler expressar la seva

solidaritat a les persones con-

demnades, afirmant que "totes
ens sentim atacades per un Estat

que no permet el debat polític".

És per això que consideren que

hi ha d'haver una "sortida imme-
diata de la presó de les persones

condemnades, sigui quina sigui".
Més contundent va ser la porta-
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Pujol crida a ,

mobilitzar-sei

als carrers" i
Carulla diu
que ja és tard
"pü un encaix"

veu de Junts per Catalunya, Rosa

Pujol, que va fer una crida clara

a la mobilització: "Ens veiem als

carrers i a les places". Pujol resu-

mia els sentiments que sentien

per la sentència amb només tres
par:aules: lcarnissament, escar-

ment i venjança". Acarnissament
per la pena de presó; escarment
per la violència policial i reven-
ja "perquè l'Estat encara no sap

d'on van sortir les urnes de l'1-O

i està pagant el preu de les imat-
ges de la brutalitat policialdavant
dels votants pacífics".
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'Però tot i aixo, la portaveu de

Junts, va exposar que "trobem a

faltar l'escalf d'altres forces polí-

tiques que es diuen progressistes
però que un altre cop es posen al

costat dels forts". Dirigint-se als

socialistes, Pujol els va recriminar
que "els trobem a faltar denun-
ciant els excessos de l'Estat que

amb' aquesta sentència avança

cap a un model de control social

autoritarl" però els va reconèixer
que "ens heu ajudat a ser el pa-

ís que som, sou essencials en els

consensos de país, on sou ara? us

necessiteml"
Per la seva banda, el portaveu

socialista, Fèlix Larrosa, va adme-

tre que "estem davant d'una sen-

tència que ha emès un Tribunal

amb una pena molt dura" però

va reafirmar la necessitat d'aca-

tar-la. Larrosa va lamentar la ju-
dicialització d'un problema "polí-
tic" i que CataJunya es trobi en un

"atzucac" i, juntament amb UA,

van presentar una proposta alter-
nativa que apel.lava a "tornar a la

politica".
La portaveu republicana, Mer-

cè Carulla, va qualificar de "des-
mesurada" la sentència, afirmant
que "el dret a decidir no és un

delicte" i que "l'Estat es tanca en

banda sota la bandera i la pàtria".

Carulla, amb un to més suau que

Pujol però contundent igual, sen-

tenciava que "ja és tard per bus-
car l'encaix dins d'Espanya".

I en un moment "d'excepcio-
nalitat", el president Talarn va rei-
vindicar que "no hagin de þassar
79 anys més perquè tornem a re-

conèixer que la sentència va ser
un error". I ara, segons el presi-

dent, les properes passes a seguir

des del municipalisme passen per

reclamar "a l'Estat un referèn-
dum pactat".

Al ple la diputada de Ciutadans
no hi va acudir.


