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Bellver accepta la disculpa per
escrit de l’exèrcit per la baralla
 L’Ajuntament renuncia a demanar que els soldats no

tornin durant uns anys tal com es plantejava el govern
MIQUEL SPA | BELLVER DE CERDANYA

El ple municipal de Bellver, amb l’alcalde, Xavier Porta, al mig

L’Ajuntament de Bellver es dóna
per satisfet amb les excuses per escrit que li ha presentant l’exèrcit espanyol per la baralla que un grup de
comandaments va provocar-hi la
nit de carnaval i, per tant, tancarà l’episodi amb una carta de resposta
acceptant les disculpes. Així ho va
establir dilluns al vespre en el decurs d’un ple en què va transcendir que el mateix exèrcit aplicarà les
sancions internes establertes als
causants de la baralla. La decisió per
consens es va prendre després
d’un debat en el qual l’equip de govern d’ERC i IC-Alternativa per
Bellver i Batllia plantejaven de demanar als militars que durant una
temporada no tornessin a fer cam-

Contra la directiva
de la pirotècnia



El consistori va aprovar una
moció presentada per l’Alternativa per Bellver i Batllia al
govern en contra de la directiva
europea que limita l’ús dels articles pirotècnics en les festes populars. El regidor Ventura Altarriba va exposar que la directiva
pot posar en perill festes de gran
arrelament tradicional com ara la
Patum de Berga o d’altres en què
es fan correfocs. Els regidors van
lamentar que la legislació pretengui modificar costums tan consolidats.

paments al municipi. Aquesta opció, però, no va convèncer l’oposició de CiU, que va considerar que
el to de penediment de la carta –escrita a mà i en castellà– era suficient
i ja denotava una clara intenció de
reconduir les relacions entre els militars i la població de Bellver. La voluntat dels regidors de fer prevaler
la unanimitat i el fet que l’exèrcit
tampoc no acampa cada any al
municipi van empènyer l’equip de
govern a acceptar l’opinió de CiU i
deixar la resposta de l’Ajuntament
en una acceptació de les disculpes.
L’encarregat d’explicar la situació
viscuda al Pub Vell va ser el tinent
d’alcalde i regidor d’IC, Ventura
Altarriba, que era al lloc dels fets per
entregar els premis a les comparses

del concurs de disfresses. Per la seva
banda, l’alcalde, Xavier Porta, va explicar que de seguida havia estat
atès per l’exèrcit quan s’hi va posar
en contacte per demanar explicacions i que fins i tot un capità havia
visitat l’ajuntament per fer-ho personalment.
El nou ajuntament, a punt
D’altra banda, l’alcalde va anunciar
que amb tota probabilitat aquella
sessió plenària seria l’última que se
celebraria a l’edifici cultural de Ca
les Monges perquè en les pròximes
setmanes vol estrenar el renovat
edifici consistorial. Precisament
per començar a cloure la tramitació de les obres, el ple va aprovar
l’última certificació de l’actuació,
per un import d’uns . euros.
L’obra ha inclòs aixecar un pis i posar ascensor.

La carta del capità a l’alcalde


«El motiu de la meva carta és, tal com li vaig exposar en conversa
telefònica, reiterar-li el meu profund malestar per l’incident protagonitzat per diversos quadres de comandament d’aquesta unitat. Es tracta
d’un lamentable incident que no hauria d’haver succeït i pot estar segur
que posaré tots els mitjans al meu abast perquè no es repeteixi. Pot estar
segur que ja he pres les mesures que la llei em permet per corregir una
conducta absolutament reprovable i no dubti que les responsabilitats seran depurades en el termini més breu possible. Sé que la gent de Bellver
ha tingut sempre un magnífic tracte amb la institució que represento, per
la qual cosa l’incident em resulta més lamentable i les disculpes les hi faig
arribar de la manera més sincera i sense reserves, de la mateixa manera
que amb la resta de les localitats i població de la zona tractem de ser escrupolosos en el tracte i respectuosos en totes les activitats. Confio que
ho consideri un fet aïllat i no influeixi en les bones relacions que mantenim des des sempre. Per últim, li agraeixo la disposició de l’Ajuntament
per fer ús dels terrenys per acampar i, per la meva part, li ofereixo la col·laboració en relació amb aquest assumpte i qualsevol altre que consideri».

