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“Defensarem els
nostres presos,
Jordi Turull, fins
que els absolguin”

Moya ‘apadrina’
la llista municipal
d’En Comú Podem
al Pont de Suert

La número dos de JxCat per
Lleida, Concep Cañadell, es va
mostrar contundent ahir a la
Pobla de Segur en afirmar que
“Defensarem els nostres presos
i exiliats, com el nostre cap de
llista, Jordi Turull, fins que els
absolguin”, al temps que feia
una nova aposta per “la unitat”.

El candidat d’En Comú Podem
al Congrés dels Diputats, Jaume Moya, va participar ahir
en el debat obert i presentació de la candidatura per
a les properes eleccions municipals del Pont de Suert En
Comú Podem, que encapçala
Angel Porté.

FOTO: JxCat / La número dos, Cañadell, a la Pobla

FOTO: ECP / Jaume Moya amb la llista municipal
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AGENDA
Mercat de Pardinyes; 11h.

El PSC s’explica a
Pardinyes

La candidata del PSC Montse
Mínguez explicarà les seves
propostes al mercat de Pardinyes.
Parc del Cadí, 12 hores.

Torra i Borràs a
la Seu d’Urgell

Míting central de JxCat al Pirineu amb el president de la
Generalitat Quim Torra, la
número dos per Barcelona,
Laura Borràs, la dos per Lleida, Concep Cañadell i la parella de Jordi Turull –cap de
llista per LLeida–, Blanca Bragulat.
Cofraria de Sant Sebastià;
18h.

Acte d’ERC al
Pont de Suert

La portaveu nacional d’ERC,
Marta Vilalta, acompanyarà
els candidats del Pirineu al
Senat i el Congrés, Miquel
Caminal i Núria Juangran.

FOTO: Tony Alcántara / L’Ajuntament de Balaguer, engalanat per la Setmana Santa, i l’edifici del costat on s’han instal·lat la ‘protesta’

Un col·lectiu de Balaguer
proclama que “no callarem”
al costat de l’Ajuntament
El Col·lectiu Llibertat de Balaguer va posar dijous unes lletres en groc amb la frase “No
Callarem” en un balcó particular que està situat just al costat
del de l’Ajuntament, que va retirar el llaç groc. L’acció forma
part dels actes que aquesta
entitat, un col·lectiu de gent
gran de la capital de la Noguera que agrupa una setantena
de persones, realitza des de fa
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dos anys per reivindicar la llibertat dels presos polítics. Les
lletres de “No callarem” que es
van posar en aquest balcó de la
Plaça Mercadal remeten a una
popular cançó de folk i abans ja
s’havien posat a la muralla de
Balaguer. De fet, cada dijous
i dissabte es troben a la plaça
Mercadal per cantar cançons i
després realitzen “marxes sorolloses” pels carrers de la ciutat.
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Primàries Lleida obre una seu
La candidatura de Primàries Lleida per a les properes eleccions
municipals, que encapçala el fotògraf Jordi Pou, estrenarà aquesta
tarda la seva seu de campanya, ubicada al carrer Sant Antoni /
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