El passat dimarts, 15 d’octubre, es va convocar sessió plenària extraordinària amb
caràcter urgent motivada per la necessitat de debatre i sotmetre a votació la Moció de
resposta a la sentencia del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació i la
Moció de suport a la celebració de les Festes Tradicionals amb bous a Catalunya.
Els grups municipals de Junts per L’Aldea i L’Aldea en Positiu-ERC-AM va aprovar per
unanimitat les dues mocions incloses a l’ordre del dia.
La primera moció sotmesa a l’aprovació manifestava el rebuig a la sentència
condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la
causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les
llibertats de la ciutadania de Catalunya i reclamava la llibertat immediata de tots els
presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i
exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del
referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies
previs i posteriors a aquesta data.
L’Ajuntament de L’Aldea va mostrar el seu compromís amb el dret a
l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la
Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el
conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
La segona moció manifestava el desacord amb la resolució aprovada pel Parlament el
passat dijous 26 de setembre de 2019 instant el Govern de la Generalitat a prohibir els
correbous. Demanem que es creï, i ens comprometem a recolzar, un Front
Institucional format per tots els ajuntaments de les Terres de l’Ebre que fan correbous
per tal de defensar-los com a part de la nostra cultura, festa i tradició davant el Govern
de la Generalitat. Donarem recolzament a les penyes taurines locals i a l’Agrupació de
Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre en totes aquelles accions que
organitzin encaminades a defensar les nostres festes amb bous.
També és donava suport a les persones que van resultar ferides en l’incident succeït al
correbou de Vidreres i encoratjava a l’Associació del Correbou de Vidreres i
l’Ajuntament de Vidreres a continuar amb la celebració del seu tradicional correbou.
La sessió plenària va finalitzar amb el sorteig del membres de les meses electorals en
motiu de les eleccions generals que es celebraran el proper dia 10 de novembre de
2019.
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