
"Llibertat presos polítics" 
Milers de persones es van 
manifestar ahir des de la 
plaça Ricard Vinyes fins a la 
Delegació del Govern per 
demanar a l'Estat Espanyol 
que aturi la repressió contra 
el poble català. 

Lleida 
H. HUGUET 

La concentració, que seguia l'atu-
rada de país que hi va haver du-
rant tot el dia, estava convocada 
per la Taula per la Democràcia. 

Una vintena de tractors van 
liderar la manifestació seguits 
d'una gran pancarta on s'hi lle-
gia "Contra la repressió i per les 
llibertats". Darrera d'aquesta s'hi 
van poder veure diversos polítics 
lleidatans, membres de la matei-
xa Taula per la Democràcia i altres 
entitats. Dins la concentració de 
gent hi havia dues grans pancar-
tes que demanaven "Democrà-
cia"! "Lliberat presos polítics". Un 
lema que, com en altres concen-
tracions que s'han dut a terme 
a la ciutat els últims dies, va tor-
nar a ser entonat diverses vega-
des pels manifestants. També es 
van sentir crits de "Puigdemont, 
president", "Ni un pas enrere", 
"Dictadura, 155", "Independèn-
cia" i demanant la dimissió d'Àn-
gel Ros, entre d'altres. 

Una hora i mitja més tard la 
manifestació, que havia comen-
çat amb vint minuts de retard 
de l'hora fixada, arribava davant 
la subdelegació del govern on hi 
havia preparat l'escenari on David 
Gil d'Advocacia per la Democràcia 
Lleida i Rosa Aguilà de la Intersin-
dical-CSC van llegir un manifest 
unitari de Taula per la Democrà-
cia. El text que tenia "el suport 
de més de 40 entitats de l'àmbit 
social, sindical i polític" rebutjava 
l'aplicació de l'article 155 i decla-
rava el compromís amb "les ins-
titucions i el govern legítim de 
Catalunya", ja que consideraven 
que "s'està patint un atac a la 
democràcia". També s'exigia la 
llibertat dels vuit membres del 
govern empresonats la setmana 
passada i dels presidents de l'ANC 
i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart". En la lectura ex-
plicaven que "acusar de delictes 
de sedició o rebel·lió no és la so-
lució a cap problema" i per això 
demanaven que "se'ls retirin els 
càrrecs i tornin a casa". 

Un cop llegit el manifest els 
Castellers de Lleida van alçar dos 
pilars davant l'escenari acompa-
nyats dels grallers i es va cantar 
l'himne nacional de Catalunya, 
"Els segadors". 

FOTO: S.G. / Un dels pagesos duia un llaç groc tancat dins d'una gàbia FOTO: S.G/ Manifestants amb pancartes de "Llibertat presos polítics" 

FOTO: L. Sabaté /La manifestació va baixar des de Ricard Vinyes a la Delegació Territorial del Govern a Lleida 

FOTO: S. Garcia/ Una de les 
grans pancartes que es van 

veure durant la tarda 
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FOTO: Aj. Cervera/ Els veïns de Cervera van tornar a sortir al carrer per demanar que s'aturi la repressió cap a Catalunya 

FOTO: Selena García / Els 
castellers van alçar pilars al 

llarg de la concentració 
FOTO: JAP/ A Mollerussa també hi va haver una concentració rebutjant la repressió i exigint la llibertat dels presos 

FOTO: Selena García / 
Durant la manifestació es 

van tornar a veure moltes 
banderes estelades 

FOTO: Ràdio Tàrrega / La capital de l'Urgell també es va unir a la crida de Taula per la Democràcia 
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