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Ajuntament de Vilaller

El senyor

Antonio Juanati Alins
Jutge de Pau titular de Vilaller

Ha mort el dia 20 de febrer del 2018
(D.E.P.)

L’alcaldessa, la Corporació i el municipi de Vilaller s’uneixen      
al dolor de la seva família i deixen palesa la seva gratitud pels anys 

de servei.
El funeral tindrà lloc avui, 21 de febrer, a les 12.00 h, a l’esglèsia de 

Sant Climent de Vilaller.

 Vilaller, 21 de febrer del 2018

❘ MADRID ❘ El Tribunal Suprem 
ha ratificat la pena de tres 
anys i mig de presó, imposa-
da per l’Audiència Nacional, 
per al raper José Miguel Are-
nas Beltrán, Valtonyc, per 
enaltiment del terrorisme, 
calúmnies i injúries greus 
a la corona, i amenaces no 
condicionals pel contingut 
d’algunes de les seues can-
çons, que va pujar a la xar-
xa de manera gratuïta. L’alt 
tribunal rebutja d’aquesta 
manera els arguments de 
l’acusat, que va defensar el 
seu dret a la llibertat d’ex-
pressió i a la creació artística. 
També va argumentar que 
el llenguatge del rap és ex-
trem, provocador, al·legòric 
i simbòlic. Segons la sentèn-

cia, les cançons inclouen ex-
pressions de suport i elogi a 
les organitzacions terroristes 
Grapo i ETA, contra el rei i 
els seus familiars i contra el 
president del Cercle Balear, 
Jorge Campos, del qual diuen 
que “mereix una bomba de 
destrucció nuclear.”

El Suprem ratifica la 
condemna de tres anys  
i mig al raper Valtonyc

TRIBUNALS PRESÓ

El raper Valtonyc.

❘ COPENHAGUEN ❘ Primeres con-
demnes a Dinamarca del ma-
crocàs que investiga més de 
mil joves per haver compartit 
un vídeo de dos adolescents 
tenint sexe, va informar ahir 
La Vanguardia. Se’ls acusa 
de difondre material por-
nogràfic. Les autoritats han 
començat amb nou causes, 
amb unes sentències i pro-
cediment serviran de base 
per a la resta de judicis que 
s’aniran obrint. De moment, 
ja s’han condemnat quatre 
joves que ara  tenen entre 17 
i 22 anys a penes d’entre deu 
i quaranta dies de presó. Di-
lluns va començar una cin-
quena causa contra un altre 

acusat i en els pròxims dies 
se’n celebraran quatre més. A 
les sentències ja dictades, el 
nombre de dies de presó va-
ria en funció de les vegades 
que els implicats van com-
partir el material. Així, el 
que només el va difondre set 
vegades ha rebut una pena de 
deu dies, mentre que el que el 
va compartir 34, a quaranta 
dies. També s’ha tingut en 
consideració la durada en el 
temps del delicte, amb la qual 
cosa els joves que es van limi-
tar a compartir-lo només un 
dia en particular han rebut 
una pena inferior que els que 
van estar setmanes o fins i tot 
mesos compartint-lo.

Judici a mil danesos per 
difondre un vídeo sexual
Primeres condemnes a quatre joves

JUSTÍCIA MACROCAUSA

Hisenda es disculpa per un 
text en català amb 80 faltes
Envia una carta demanant perdó al veí de Tremp que el va rebre 
|| També hi adjunta el document corregit

ADMINISTRACIÓ LLENGUA

❘ TREMP ❘ L’Agència Tributària ha 
enviat una carta de disculpa al 
veí de Tremp Josep Fondevila 
que va denunciar haver rebut 
una notificació d’aquest orga-
nisme escrita en català amb 
més de vuitanta errors orto-
gràfics, de lèxic, de tecleig i, 
sobretot, de traducció, tal com 
va publicar aquest diari. 

La carta està firmada per 
una altra persona diferent a la 
que firmava la notificació so-
bre un recurs de reposició que 
va interposar per una multa 
de trànsit i hi adjunta el pri-
mer document corregit. Afirma 
que “lamentem profundament 
aquests errors, que no es co-
rresponen a la pràctica habi-
tual de l’Agència Tributària”. 
Per exemple, al text hi havia 
verbs mal conjugats, frases 
sense concordança o paraules 
sense accentuar.

A la carta, l’Agència Tributà-
ria reconeix haver-hi “detectat 
que la resolució té nombroses 
faltes tipogràfiques, tal com 

s’ha reflectit als mitjans de co-
municació” i adjunta també la 
resolució a la qual s’ha fet re-
ferència anteriorment, amb la 
correcció d’errors advertits. 
Així mateix, remarca que “la-
mentem els inconvenients que 
aquesta actuació li hagi pogut 
ocasionar, que esperem que 

sàpiga disculpar”. Fondevila 
assenyala que la missiva no de-
talla qui ha fet les correccions, 
de manera que podria donar-se 
la circumstància que l’adminis-
tració hagi aprofitat les seues. 

I és que el veí de Tremp va 
enviar còpies del text corre-
git a la Dependència Regional 
de Recaptació (remitent de 

l’acord); al delegat del Govern 
central a Catalunya, Enric Mi-
llo; a la vicepresidenta del Go-
vern espanyol, Soraya Sáenz 
de Santamaría, i al ministre 
d’Hisenda, Cristóbal Monto-
ro. Fondevila va justificar la 
tramesa a la vicepresidenta de 
l’Executiu central a l’entendre 
que és l’encarregada de “regir 
Catalunya” en l’aplicació de 
l’article 155. 

Fondevila destaca que totes 
aquestes missives no han obtin-
gut resposta. “Potser no han 
tingut ocasió de respondre o no 
han tingut temps, perquè tenen 
molta feina al veure com, amb 
l’excusa d’augmentar l’ús del 
castellà i del dret a la llibertat, 
carregar-se la llengua catalana 
a l’ensenyament”, argumenta 
en aquest sentit. 

Així mateix, Fondevila indi-
ca que el mes de gener l’Agèn-
cia Tributària va continuar en-
viant-li notificacions en caste-
llà, malgrat haver requerit que 
fossin en català.

NO HABITUAL
Lamenta “profundament” 
els errors i assegura que no 
és la pràctica habitual 
d’aquest organisme

EFE

‘Presos polítics’ a ARCO ■ L’artista Santiago Sierra porta a ARCO, que s’inaugura avui, l’obra 
Presos polítics, que s’exposa a la galeria Helga de Alvear i que consta de fotos pixelades de 24 
persones, entre elles Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Les imatges no tenen nom, 
només un número, però els peus de cada foto són prou explicatius.

Mor el gos que va vetllar 
10 anys la tomba de l’amo
❘ BUENOS AIRES ❘ Capitán, el gos 
que durant més d’una dècada 
va vetllar la tomba del seu 
propietari a la localitat ar-
gentina de Villa Carlos Paz, 
a la província de Córdoba, 
va morir al mateix cementiri 
en el qual reposen les restes 
del seu amo, van informar 
ahir mitjans locals. Tenia uns 
setze anys.

Messer i l’IRBLleida,  
per la investigació
❘ LLEIDA ❘ Messer Ibérica ha re-
novat la col·laboració amb 
l’Institut d’Investigació Bi-
omèdica IRBLleida per pro-
moure la investigació i la for-
mació en aquest àmbit. Vol 
possibilitar una investigació 
de qualitat i un augment de 
la qualitat assistencial amb 
l’objectiu de proporcionar 
millors serveis a la societat.
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