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El fiscal investiga possible “incitació
a l’odi” en el Carnaval de Solsona

L’Associació Alba
netejarà el
Canalet el 2015

Cap als espanyols, en un presumpte cartell per a la festa i en l’acte d’arribada del
Rei Carnestoltes || Organització i ajuntament asseguren que el rètol no és oficial
M. A. M. / REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ La Fiscalia de Lleida ha
obert diligències penals per determinar si hi va haver un delicte d’“incitació a l’odi” cap als
espanyols en el Carnaval de Solsona. La investigació arriba després de la polèmica que ha ocasionat un reportatge televisiu
sobre l’arribada del Rei Carnestoltes a la ciutat el passat 14 de
febrer i la difusió en xarxes socials d’un presumpte cartell per
anunciar la celebració i que l’organització no reconeix com a
oficial. El PP estudia accions legals mentre que C’s va reclamar
al fiscal una investigació d’ofici
per “apologia de la violència”.
Per la seua part, el sindicat Manos Limpias va presentar una
denúncia contra el consistori.
La investigació de Fiscalia se
centra en el presumpte cartell.
Davant l’oficial, que exhibeix
una il·lustració d’un mussol, el
denunciat per Manos Limpias
mostra una dona empunyant
una pistola i convida a “matar
espanyols en un ambient festiu,
pacífic i familiar” en una celebració “feixista i paramilitar”.
S’hi suma el rebuig de PP, C’s
i Societat Civil Catalana (SCC)
per l’acte d’arribada del Rei
Carnestoltes. El personatge, amb
una estelada com a capa i un fusell a la mà, va simular disparar
contra un grup de persones disfressades de soldats (un d’ells

AVIACIÓ

Alguaire vol un
nou permís
d’abocaments

El Rei Carnestoltes, a l’arribar a Solsona durant la celebració del passat 14 de febrer.

amb una bandera espanyola)
que apunten al públic amb armes i saluden amb el braç en alt.
Al marge d’aquesta escenografia, PP i SCC van criticar que un
reportatge televisiu sobre la rua,
emès per la Xarxa de Televisions Locals, recollís comentaris
sobre “carregar-se espanyols” o
sobre “alliberar” Catalunya “a
trets”. El consistori es va desvincular de l’entitat organitzadora.

POBLACIÓ PIRINEU

REACCIONS

L’ajuntament. L’alcalde, David Rodríguez, va recordar que l’ajunta-

ment no organitza el Carnaval, sinó que col·labora amb l’entitat organitzadora. Va assenyalar que no coneixia el guió i va destacar que el
cartell objecte d’investigació no és l’oficial. Quant a les declaracions
televisades, va apuntar que les van pronunciar veïns a títol individual.

El ministre d’Interior. Jorge Fernández Díaz va qualificar d’“infà-

mia”la rua del Carnaval de Solsona i va expressar la seua confiança en
el fet que els promotors responguin davant de les autoritats.

MUNICIPIS OBRES
AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

UP demana al Senat
incentius fiscals per al
sector agrari del Pirineu
❘ MADRID ❘ La comissió especial
d’estudi sobre les mesures que
es pot desenvolupar per evitar
la despoblació de les zones de
muntanya a l’Estat va escoltar
ahir diverses propostes amb
aquest objectiu, entre les quals
van destacar les de Josep CarlesVicente Perelló, d’Unió de Pagesos, per incentivar la preservació del sector primari, especialment al Pirineu.
En aquesta línia,Vicente Perelló va defensar davant de la
CambraAlta la creació d’incentius fiscals per a agricultors de
les zones de muntanya on l’activitat agrària suposi almenys el
cinquanta per cent de la renda
del sector local. També va reivindicar mesures de “discriminació positiva” amb l’objectiu
de preservar l’arrelament de la

❘ TÀRREGA ❘ La comunitat de regants de l’Alt Urgell de Tàrrega, coneguda com el Canalet, ha contractat aquest any
els serveis de la secció de jardineria de l’Associació Alba
de Tàrrega per a les tasques
de neteja i manteniment dels
canals i séquies de terra de la
comunitat, algunes de les
quals arriben gairebé al quilòmetre de longitud.
Alejandro Domingo, membre de la junta de govern dels
regants del Canalet, va explicar que, “a part de l’acció social, cal dir que la comunitat
ha quedat molt contenta perquè han fet unes tasques de
neteja que feia anys que no
es veien”.

població.Així mateix, va reclamar quant a l’aspecte de desenvolupament urbanístic de les zones de muntanya que es preservin els espais agraris, i va posar èmfasi en la necessitat d’activar mesures de control de la
fauna i evitar que proliferi de
forma perjudicial per als cultius.
En aquest punt, va reclamar posar l’accent en les mesures preventives.

Riuades a Aran
D’altra banda, el Senat acollirà avui el debat d’una moció que
defensarà l’aranès Francès Boya (Unitat d’Aran/Entesa) en el
sentit de crear mesures per a la
recuperació de les zones agrícoles afectades per les riuades de
fa un any i mig a la zona oest del
Pirineu.

❘ BARCELONA ❘ Aeroports de Catalunya ha sol·licitat la revisió de l’autorització per poder abocar aigües depurades
al torrent de l’Àguila per incorporar les aigües procedents de la nova plataforma
per a l’estacionament i el
manteniment d’aeronaus situada a l’aeroport comercial
de Lleida-Alguaire, segons
informava ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La sol·licitud es podrà examinar durant els pròxims
trenta dies perquè es puguin
formular les reclamacions
pertinents a l’Agència Catalana de l’Aigua.

EQUIPAMENTS

Nova cuina al
Centre Sanitari
del Solsonès

Les obres de la plaça Arrabaleta d’Alcarràs.

Alcarràs reforma una plaça
per prolongar l’eix comercial
❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Alcarràs ha iniciat la reforma de
la plaçaArrabaleta per reurbanitzar-la i crear un eix viari per
a vianants fins a la plaça de
l’Església. Aquesta actuació
compta amb un pressupost de
74.600 euros i un termini

d’execució de tres mesos. L’alcalde, Miquel Serra, va destacar que l’obra servirà per “ordenar” aquest espai públic i
millorar l’atractiu comercial del
municipi, a l’ampliar aquest eix
per a vianants.També s’hi instal·laran jocs infantils.

❘ SOLSONA ❘ El president de la
Diputació de Lleida, Joan Reñé, i el president del consell
comarcal del Solsonès, Joan
Solà, inauguraran avui a Solsona les noves instal·lacions
de la cuina del Centre Sanitari del Solsonès. D’altra banda, la comissió de govern del
centre ha aprovat el plec de
clàusules administratives i
tècniques de la licitació del
servei de neteja del Centre
Sanitari del Solsonès, que inclourà la del tanatori i la del
subcentre d’assistència primària de Sant Llorenç de Morunys, que compta amb un
pressupost de 5.989,5 euros
al mes.

