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CONDEMNA H IST0RICA REACCIONS A COMARQUES 

SEGAE 
Dimaru. 1Sd'octubredel2019 

Balaguer. Mlg centenar de ve"ins de la capital de la Noguera von barrar el pas als vehides a la 
variant de la C-26 duran! una hora, aproximadament, coma protesta per la senténclil. 

Solsona. La travessia de la C·26 a Sol so na va estar t allada després d 'una concentració davant de 
l'ajuntament al coneixe r-se el ve re dicte deis jutges del Tribunal Suprem. 

Cinc carreteres tallades i marxes lentes 
a Lleida contra la sentencia del procés 
Ajuntaments tancats i plens per demanar l'amnistia dels líders independentistes condemnats 
AEDACCIÓ 
l llEIDA 1 Dcsprés de concixer-se 
la condcmna del Tribunal Su· 
prem als Hders independentis
tes, ver.ns de Mollerussa, Tilrre
ga, Tremp, 8nlngucr i Sol son a 
van la llar ah ir les carreteres que 
passen pels seus nucl is urbans 
per protestar contra la senten
cia. Així matcix, els CDR i Re· 
publiquem van convocar ah ir 
una marxa lenta deis pobles de 
l'N-230 des d'Aiguai re fins a la 
plao¡a Europa a Lleida ciutat, per 
participar en la mani festació 
que es va celebrar a ]a capital 
del Segria. Els vehicles van sor· 
tir d'Aiguaire a les 18.45 des de 
la rotonda de la discoteca Órbita 
4 i van anar en caravana fins a 
Rosselló i Torrefarrera, on se'ls 
van anar unint ve'Üls d'aquestes 
dos locn)jtnts. Una altrn marxa 
lenta que va sort ir des d'Alrna· 
celles va ta llar també I'A-22. 

A Mollerussa, despt·és d'una 
conccntració davant de !'ajunta· 
ment, uns 200 veins van tallar 
eltram urbii de I'N-11 durant 
mitja hora. A Tlmega, \ 111 grup 
de persones va barrare! pas de 
vehicles a la lravessia de la C-14 
dumnt més de 10 minuts i van 

cridar consignes com "cont ra 
la se ntencia, inde pendencia". 
A Trcmp, els vei'ns van tancar 
la C-13 crcuant reiteradamcnt 
un deis passos de vianants de la 
trnvcssia. A Solsona von tallar 
la C-26 durant una hora, apro
xirnada ment, m entre que a Ba
laguer u n grup de ciutadans va 
impedir el pas de vehiclcs por la 
varían t. A ixl mateix, un grup de 
manifestants vn tllll~r el trilnsit 
a I' N-240 a !'altura de I'Espluga 
de Francolf. 

Les accions de protesta con
t ra la sentencia del Tribuna l 
Suprem també van arribar a 
la majoria deis ajunta ments 
de Lleida i a la Diputació, que 
van convocar plcns per aprovar 
mocions en defensa del dret a 
l'autodeterminació i pct· exigir 
l'amnistia deis polítics indcpcn
dentistes condemnats. A més, 
al tres consistoris van optar per 
tancar les seues de pendencies 
coma actc de protesta i van sus· 
pendre els actes institucionals. 
Els consells també van condem
nar la interlocutorin del Tribu· 
nal Suprem i, per exemple, a la 
seu de la corporació comarcal 
de lcsGarrigues van penjaruna 

lmat~ del tall de corretera de I'N-11 al <e u pa• per Mollerussa. 

estelada amb u n crespó negre. 
De la mateixa manera, el con
scll de In Segorro va suspendre 
lota la seua activilat institucio
na l, mentt·e que en consistoris 
com el d' lsona i Conca Delia o 

el de Bellcaire la senyera oneja 
amig pal. 

Els velos de les comarques 
de Lleida t ambé van pa rt ici
par a la larda en les nombro
ses concentracio ns que es van 

convocar a les capitals de co
marca i els principals municipis. 
Centenars de lleidatans es van 
unir a aquestes mobilil.:acions, 
que van ten ir lloc al davant deis 
ajuntameots. 

Tarrega. El pas perla trave¡sla de la C-14 a la capital de I'Urgell va est ar tallat durant més de deu 
mlnuts ahlr al matl com a res posta a la sente ncia del Tribunal Suprem. 

Tremp. Els ve'ins van impedir el pas delscotxes pel tram urbil de la C-13 creuant el pas de 
vlanants de forma reiterada per manifestar-se contra la sentencia de 1'1-0 . 
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Golmés. Aquest ajuntament del Pla d'Urgell va ser un deis consistoris de Ueida que va convocar 
un pie extraordinari per posicionar-se contra la sentencia del Tribunal Suprem. 

ACTESDELAJORNADA 

Carrete res i trens 
1 Ourant la jornada d'ahir es van 
tallar les carreteres C-26 a l'accés 
a Solsona l la variant de Balaguer, 
almenys durant una hora en di
ferents protestes l concentracl
ons; la C-13 a Tremp; la carretera 
N-11 al tram urba de Mollerussa 1 
la C-14 a Tarrega. Aixl matelx, es 
van registrar retards als servels 
de tren de la línla de Llelda a Bar
celona (per la costa) perla pre
sencia de manifestants a les vies 
de la capital catalana. 

Marxeslentes 

Plens extraordinaris 
l la gran majoria de munlcipis 
de Llelda van convocar ahlr ma
teix plens extraordlnarls de re
buig de la sentencia del TS com 
per exemple Sort, les Borges, 
Tremp, Rialp, Almacelles, Alear
ras, Ponts, Balaguer, Cama rasa, 
la Gulngueta, Térmens o Torre
lameu. Alguns conslstoris tambo! 
van suspendre actlvitats. Altres 
municipis van convocar les ses
sions plenarles pera avull dem~. 

Consells 
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Olla na. Tall simbolic d'uns minuts a la carretera C-14 al seu pas pel centre d'aquesta localitat de 
I'Ait Urgell duran! la lectura d'un manifest rebutjantla sentencia. 

1 CDR i Republiquem van convo
car marxes lentes als pobles de 
I'N-230 des d'Aiguaire a la pla~a 
Europa a lleida. D'Aiguaire van 
sortlr a les 18.45, a Rosse116 els 
vehicles van sortir a les 18.55 i a 
les 19.00 hores des de Torrefarre
ra. Van circularen caravana flnsa 
la capital del Segrla per assistir a 
la manifestaci6 convocada a les 
20.00 hores. Tambo! a I'A-22 des 
d'Aimacelles a Uelda. 

1 Els ens comarcals van suspen
dre també l'actlvitat Institucional 
1 en la majorla deis casos es van 
manifestar davant de les seus 
coma protesta a la sent~neta del 
procés. Ho van fer al SegriA. la 
Noguera, la Segarra o el Jussa. A 
les Garrlgues van penjar una es
telada amb un lla~ negrea la fa
~ana 1 a la Segarra van convocar 
un pie perdema. 

Més de 300 ve'ins de Gulssona van part lclpu ahlr en la concentracló contra la sentencia de 1'1.0. 

Repic de ca m panes 
1 les campanes de Gulssona 
i lsona van repicar ahlr con
tra la sentencia del procés 1 la 
"injusticia". 

Banderes a mlg pal 
l la senyera deis ajuntaments 
d'lsona 1 Conca Dell~ 1 de Bellcai
re d'Urgell onejava ahir a mig pal 
com a protesta a la sentencia del 
Tribunal Suprem. 

Manifestadons 
l les capltals de comarca 1 prin
clpals munlclpls lleldatans van 
acolllr ahlr a la tarda manlfestacl
ons contra la condemna a líders 
lndependentistes. 

Ensenyament 
1 A Cervera, les classes en els 
dos lnstituts de la ciutat es van 
suspendre perqué els alumnes 
se'n van anar de classe després 
de coneixer-se la sentencia con
demnat6rla del Tribunal Suprem. 

lsona 1 Con ca Delia. Els verns d'aquesta localitat del Jussa es van concentrar davant de 
l'ajuntament després del pie extraordlnarl per condemnar la sentencia del procés. 

SegrUo. El consell va mostrar ahlrel seu rebuig de la senlencia del Tribunal Suprem, va reclamar 
la llibertat deis llders independentlstes 1 va convocar un pleextraordinarl per avul. 
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CONDEMNA HISTÓRICA REACCIONS A LES COMARQUES 

Se garra. El consell v~ qualifkar la sentencia d"'injusta• í "desproporcíon~da"l 
va suspendre lotes els actes institucíonals fins al pie de de m a. 

El Pont de Suert. VeTns de I'Aita Ribagor~a es van concentrar sota 1~ pluja ~ 1~ 
capo tal de la comarca per protestar contra la sentencia del Tribunal Suprem. 

Repics de campanes i cita 
avui al Tarros per Companys 
Ajuntaments, consells i Diputació suspenen tots els actes públics 
11 Dema sortira de Tarrega la Marxa per la Llibertat 

E. FARNELL 1 X. R. Guissona o lsona van repicar 
ah ir després de concixer·se In 
sentencia contra els lidcrs in
dependentistes per mostrar el 
rebuig de la condemna del Tri
bunal Suprem. 

SEGAE 
Dimaru. 1Sd'octubredel2019 

Torrefarrera. Concentracló davan 
Segria, aba m de la manifestació q 

¡LLEIDA 1 La sentencia del Tribu
nal Suprcm contra els polftics 
independentistes va provocar 
que ajuntaments, consells i la 
Diputació anuHessin ah ir gran 
part de la agenda. No obstant, 
es monté la tradicional jornada 
d' homcnatge a l'exprcsident de 
la Generalitat Lluís Companys 
al Tarros, la seua locnlitat na
tal, que se celebrara avui en 
motiu del 79 aniversari del seu 
afusellament. La consellem de 
Cultura, Mariiingela Vilallon
ga, presidir a l'actc, al qual ta m· 
bé assist iran el presiden! de la 
Diputació, Joan Talarn, i altres 
correes de JxCat i ERC. 

Les convocato•·ies de les con
ccntracions de 1·eacci6 a lo sen
tencia es van difondrc u través 
de les xarxes socia ls, aplicacions 
de missatgeriu i deis ban deis 
ajuntaments. Molles d'aques-

tes comunicacions anima ven o 
participar a les mobilitzacions 
convocades a Llcida i lambé a 
Barcelona. Per exemple, a Ivars 
d'Urgoll, el grup Moviment 1-0 
va difondre un ban en el qual 
infor·mava de la "mort, a l'edat. 
de 41 anys, de la democracia a 
I'Estnt cspanyol." Així matcix, 
anunciaven que "el vetllatori 
es faro als carrers del territori 
cato]:i". Els ve'r'ns de Mollerussa @S van concentrar ahlr davont de l'ajuntament. 

També es manté la convo
catoria de la Marx a per la Ll i
bertat que sortirii demll des de 
Tarrega i que organit~en I'ANC 
i Omn ium amb el suport d'enl i
tats i els COR. Aquesta s'afcgeix 
a les altres marxes que sortiran 
d'unes altres quatre ciutats cata
l:mes i que confluiran a Ba rce
lona nqucst divendres després 
de t res dies de caminada. 

A i xf mateix, les campan es 
de municipis lleidatans com lmatge d@ la concentracló d 'ahlr a la nlt a A.gramunt. A. la Se u d'Urgell, cent@nars d@ veYns van participar @n la protesta. 

Sort. La capital del Soblr~ va ser escenarl d'una concentracló en qué van 
participar centenars de veins per expressar el rebulg a la sentencia del Suprem. 

Cerver;o. Multi1udin~rla manifestació a la capital de la Segarra, on els veins van 
mostrar el reb~;lg de la declsló de la justicia espanyola. 

Tornabous. Els ve'ins d'aquest mu 
mobllltzaclons que es van convoc. 



SEGRE 
Dimarts, 15 d'oclubre d~l2019 

ament d 'aquesta localitat del 
ebrar a Lleida ciutat. 

Ponts. Manifestaci6 davant del consistori d'aquesta localitat. on duran\ el 
referlmdum d'independlmcia de 1'1·0 hi va haver una c~rrega policial. 

~ultitudinári• ma nifestacló pels corrers de l centre de T.ir rega contr• la Jenti ncia de l Tribunal Suprem. 

Jrgell es van afegir a les 
en contra de la resolució. 

8ellpulg. L'alcalde. Jordi Estiarte, va tancar les portes del consistorl després de 
c.onélxer-se la senténcla conlra els llders lndependentistes per 1'1-0. 
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Tr~mp. Centenars de veins davant de l'ajuntament, que va aprovar per 
unanimotat una moci6 en contra de la sentencia, amb vots d'ERC, JxCat i PSC. 

Expulsen Turull i 
altres condemnats de 
les llistes per ai10-N 
R. R. 
lllEIOAI La Junta Electoral Pro
vincia l de Llcidn va suprimir 
ah ir al migdia Jordi Turull de 
la candidatura lleidatana de 
Junts per Catalunya (JxCat) 
a 1 Congrés per a les eleccions 
dellO-N. Va aplicaraixíla sen
tencia del procés, que cond em
na Turull a 12 anys de presó i 
)'inhabilita per excrcl r carrecs 
públics al que fins ara era cap 
de )lista d 'nquesta formació 
política a Lleida. 

JxCat va rebrc avis de In 
supressió de Thmll de la seua 
llista passades les 13.00 horcs. 
La Junta Electoral els va instar 
o presentar u11a proposta pcr 
rofer la llista nquell mnteix din, 
en plena jornnda de proclama
ció de les candidatures. 

Fonts deJunts van explicar 
que, per evitarqualsevol pos
sibilitat que la !lista sencera 
quedés nnuJ.lada, van optar 
pcr elevar un lloc a la resta de 
candidats per cobrir el buit que 
havia deixat l'climinació de 
Jordi Turull. D'nquestn mane
ra, Concepci6 Cañadell, fins 
ara número dos, ha passat a 
encaporalar la candidatura. 

S'ha de recordar que, en cls 
anteriors comicis, Tmull va 
liderar la llista ment re eslava 
en pres6 preventiva i va rccnu
re sobre Cnñadell el pes de In 
campanya.la seguiran Rosa 
Maria Burrcll al tercer lloc de 
la llista, Ricard Pérez al quart, 
mentre que Ralil Palacios, (ins 
a hir suplent, passa a ocupar el 
qunrt lloc. 

També se suprimiran de 
les JI is tes electorals la resta 
de cnndidnts per allO-N con
demnnts por la sentllncia del 
procés: Oriol Junqueras, Jordi 
Sanchez, Joaquim Porn i Raül 
Rome\•a. 

La Pobla. Desenes de ve'ins d'aquesta localltat del Jussa es van manifestar ahlr 
a la nlt en contra de la condemna davant de l'ajuntament. 
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