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La cantonada on hi havia la placa amb la llegenda “Carrer Joan Carles I”, que el consistori ha retirat.

AMADO FORROLLA

R.R.
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament d’Alcanó
ha retirat la placa amb la llegen-
da “Carrer Joan Carles I” des-
prés de l’acord del ple que, el
passat mes de desembre, va de-
cidir canviar el nom del carrer
pel de Les Escoles, en resposta
a una petició veïnal (vegeu SE-
GRE del 4 de gener). L’ajunta-
ment no es desfarà de la placa,
encara que tampoc la conserva-
rà com un record històric. Fonts
municipals van indicar que la
intenció del consistori és “reci-
clar” la peça de marbre: gra-
varan la nova denominació
d’aquesta via a la cara contrà-
ria i tornaran a cargolar la pla-
ca a la ubicació original per es-
talviar-se així despeses en ma-
terials.

L’acord del consistori de can-
viar el nom del carrer fins lla-
vors dedicat al rei va desper-
tar a començaments d’any un
interès a tot l’Estat que va sor-
prendre regidors i veïns. Durant
uns dies, van contemplar amb
sorpresa com la decisió d’aquest
poble de poc més de 230 habi-
tants per modificar el nomen-
clàtor viari portava aAlcanó re-
porters de canals de televisió es-
tatals, apareixia en diaris de ti-
rada nacional i era objecte de
polèmica en tertúlies radiofòni-
ques i televisives. L’ajuntament,
una mica aclaparat davant
d’aquesta inesperada notorie-
tat, va declinar peticions de mit-
jans de comunicació que volien
filmar i fotografiar el moment
en què retiraven la placa demar-
bre de la cantonada. L’equip de
govern va mantindre el seu pla
inicial, encara que va preferir
executar-lo amb discreció i sen-
se càmeres.

Alcanó és un dels més de 140
municipis lleidatans adherits a
l’Associació de Municipis per la
Independència. L’acord del ple
per canviar el nom al carrer va
comptar amb l’aprovació de ve-
ïns i edils, encara que per mo-
tius diferents en cada cas (ve-
geu el desglossament).

El consistori d’Alcanó retira d’un
carrer la placa amb el nomdel rei
L’ajuntament en “reciclarà” elmarbre i gravarà la nova denominació de Les Escoles
a la cara contrària || Un acord que va ser objecte de polèmica a tot Espanya
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Aturen l’expulsió d’un veí del
Camerun, on el busquen per gai
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Més pàrquing i efectius de seguretat
nocturna a la Fira de Sant Josep
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Tàrrega demana
més seguretat al
tram de la C-14
vora l’institut

INFRAESTRUCTURES

❘ LLEIDA ❘ L’alcaldessa deTàrre-
ga, RosaMaria Perelló, va de-
manar ahir a portaveus del
departament de Presidència
de la Generalitat mesures que
millorin la seguretat al tram
urbà de la C-14, a l’altura de
l’institutAlfons Costafreda,
on s’ha registrat el pas de ve-
hicles a velocitat elevada. Pe-
relló va recordar que aquest
tram de la C-14 és molt fre-
qüentat per vianants, la ma-
joria, alumnes de l’institut i
de l’Escola de Capacitació
Agrària que hi ha a prop.
L’any passat, el consistori ja
va demanar mesures de segu-
retat com ara la instal·lació
de semàfors o passos elevats.
També ha cedit al Govern ins-
tal·lacions contigües a l’insti-
tut per a zona de lleure sen-
se contrapartida. En un altre
ordre de coses, Perelló va re-
cordar que està pendent la
construcció de la variant.

La Lleida-Montsó costa
242.000 euros a l’any
❘ LLEIDA ❘ La línia de tren de Llei-
da a Montsó costa a l’Estat
242.000 € anuals.D’altra ban-
da, els trens regionals de Ren-
fe només pararan una vegada
per sentit i dia a les estacions
que tenen d’1 a 5 viatgers di-
aris.Aquesta mesura no afec-
ta els Regionals a Catalunya,
que gestiona la Generalitat.

Enmarxa la depuradora
d’Àger, la 96a a Lleida
❘ ÀGER ❘ La Generalitat ha po-
sat en servei la depuradora
d’Àger, la desena de la No-
guera i la 96a a Lleida.

La Segarra redueix la
brossa que no es recicla
❘ CERVERA ❘ La Segarra va redu-
ir el 2012 un 14% el volum
d’escombraries que no se se-
paren ni reciclen i es llancen a
l’abocador.La placa, en una imatge d’arxiu del passat mes de gener.
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L’ajuntament,
a favorde la
independència

■Alcanó és un dels 140
municipis de Lleida (més
de la meitat de la provín-
cia) que s’han adherit a
l’Associació de Municipis
per la Independència. S’hi
sumen la Diputació i els
consells de les Garrigues,
la Noguera, el Pla, la Se-
garra, el Solsonès, l’Urgell
i la Cerdanya.

Ungovern, diferents idees
❚ El govern d’Alcanó és de Progrés
Municipal (independents vinculats
al PSC), encara que inclou regidors
d’ideologies diferents. El consisto-
ri va sorgir d’una única llista elec-
toral escollida a través d’eleccions
primàries.

“El nomque tothomutilitza”
❚ Membres del consistori d’Alcanó
van afirmar al gener que van recol-
zar la iniciativa de canviar el nom
al carrer perquè suposava donar
caràcter oficial“al nomque tothom
utilitza”, ja que aquesta via condu-
eix a les escoles de la localitat.

LESCLAUS

Contingut polític
❚ El consistori va apuntar en el seu
dia que canviar de nom el carrer
podia tindre un rerefons de crítica
política entre alguns dels veïns que
ho van demanar. L’alcalde, Sebas-
tià Ricart, va valorar que equivalia
a retirar un símbol franquista.
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