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Els últims dies s’ha incrementat 
l’ofensiva de la Subdelegació del Go-
vern central a Catalunya en un doble 
front: reclamar la presència de ban-

deres espanyoles als balcons d’ajun-
taments i denunciar els que han 
aprovat mocions per declarar-se “ter-
ritori català lliure”. A Osona, una de 

les comarques amb pronunciaments 
més clars en tots dos sentits, els pri-
mers a ‘rebre’ han estat Espinelves i 
Calldetenes. La resta, està expectant.

L’alcalde, Marc Verdaguer (CiU), convidarà altres ajuntaments a la visita quan se’ls convoqui 

Calldetenes vol explicar a Llanos de 
Luna per què no té bandera espanyola
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Calldetenes

Xavier Bardolet

L’Ajuntament de 
Calldetenes té la intenció 
de coordinar un front comú 
d’ajuntaments d’Osona per 
defensar, davant la subde-
legada del govern espanyol 
a Barcelona, María de los 
Llanos de Luna, la decisió de 
no tenir penjada la bandera 
espanyola a la façana de 
l’ajuntament. El desembre 
passat (vegeu EL 9 NOU, 
28-12-12), i arran de la 
denúncia d’un particular, la 
Subdelegació del Govern va 
instar l’Ajuntament a hissar 
la bandera espanyola al bal-
có. “No ho hem fet i estem 
pendents que ens ho reque-
reixi per segona vegada”, diu 
l’alcalde, Marc Verdaguer 
(CiU). Un cop es compleixi 
la formalitat, que hauria 
de ser abans de dos mesos, 
l’Ajuntament demanarà 
una entrevista amb Llanos 
de Luna per explicar-li els 
motius. La setmana passada 
va transcendir que requeri-
ments com el de Calldetenes 
s’han fet arribar a una dese-
na d’ajuntaments catalans. 
El cas més rocambolesc, a 
Corbera de Llobregat, on 
s’ha instat l’Ajuntament a 
posar la bandera al pavelló 
municipal, l’escola, la seu 
de la Policia Local, la bibli-
oteca i el camp de futbol. A 
l’Ajuntament ja hi era, pre-
cisament per un altre cas de 
denúncia prèvia d’un veí.

 El que l’alcalde de 

Calldetenes vol explicar a la 
subdelegada del govern és 
que “com a ajuntament no 
fem res mal fet; simplement, 
som expressió del que pen-
sa el poble”, diu. L’alcalde 
de Calldetenes considera 
absurd que la Subdelegació 
del Govern obri polèmiques 
que considera innecessàries, 
“i més tenint en compte que 
la bandera espanyola no one-
ja en cap dels 51 ajuntaments 
de la comarca”. El motiu que 
hagi estat Calldetenes el 
primer d’Osona contra el que 
s’ha actuat podria ser que 
vingui de la denúncia d’un 
particular, com consta a l’ex-
pedient. Un cas semblant es 
va viure el 2008 a Sant Pere 
de Torelló, amb la denúncia 
de la plataforma Convivencia 
Cívica Catalana. En aquella 
ocasió, el consistori se’n va 
sortir amb l’argúcia legal que 

“no hi havia cap acord de ple 
en què s’hagués aprovat la 
retirada de la bandera”, com 
recorda Jordi Fàbrega (ERC-
AM). 

Un cas semblant al de 
Calldetenes és el de Sant 
Joan de les Abadesses. Allà, 
la secció local del Partit 
Popular (PPC), que no té 
representació al consistori, 
ha presentat una instància 
demanant que es pengi la 
bandera espanyola al balcó 
d’acord amb la llei. Ho ha 
confirmat l’alcalde, Ramon 
Roqué (PSC), que ha afegit 
que la instància es va entrar 
fa un parell de mesos. De 
moment, però, no s’hi ha 
donat resposta i la bandera 
no està penjada.

Espanyoles no, estelades sí

Vic/Ripoll En cap façana d’ajuntament d’Oso-
na i el Ripollès oneja, des de fa temps, cap 
bandera espanyola. Per contra, l’onada inde-
pendentista que es va viure a les portes de la 
Diada Nacional de l’any passat va multiplicar 
els acords –o decisions esquivant responsabi-

litats jurídiques– per posar-hi l’estelada. En 
molts casos, en convivència amb la catalana 
i la local. Aquestes són tres façanes d’ajunta-
ments amb les banderes que llueixen actual-
ment: la de Calldetenes, l’únic que té sobre 
la taula un requeriment per fer onejar l’espa-
nyola; Vic, també amb l’estelada penjant de la 
balconada, i la de Sant Joan de les Abadesses.

La secció local del 
PP a Sant Joan 
també vol que sigui 
a l’ajuntament

És el primer de la trentena de municipis d’Osona i el Ripollès que van aprovar la moció que ha ‘rebut’

Espinelves, ‘territori lliure’ denunciat

Joan Manuel Claveria, alcalde

Espinelves

X.B.

El 3 de setembre passat, 
els plens dels ajuntaments 
de Sant Pere de Torelló 
i Calldetenes van ser els 
primers del país a aprovar 
mocions en què es decla-
raven territoris catalans 
lliures d’Espanya. Des de 
llavors, prop d’una trentena 
d’ajuntaments d’Osona i el 
Ripollès, en algun cas amb 

petits matisos formals, es 
van sumar a la iniciativa. I 
la taca es va estendre fins 
a uns 200 ajuntaments 
catalans. A Osona i el Ripo-
llès ho van fer alguns dels 
més grans, com Vic, Man-
lleu, Torelló, Ripoll, Tona, 
Taradell, Roda de Ter o Sant 
Joan de les Abadesses. Ha 
estat un de petit, però, el 
primer que ha estat denunci-
at. L’Advocacia de l’Estat, en 
representació de la Delega-

ció del Govern a Catalunya, 
ha presentat un recurs 
contenciós administratiu 
contra el seu acord de ple, 
del 28 de setembre. “L’Estat 
va contra els pobles petits 
perquè no tenim recursos 
jurídics per defensar-nos”, 
es lamenta l’alcalde, Joan 
Manuel Claveria (ERC). I 
afegeix que la intenció de 
fons és espantar. Segons ell, 
com més s’avanci cap al refe-
rèndum català “més actua-

ran les estructures de l’Estat 
contra el procés”. Espinelves 
esgotarà el termini per 
presentar al·legacions “per 
sumar-nos a altres municipis 
de Catalunya que estan en 
la mateixa situació”, com 
és el cas de Celrà o Arenys 
de Munt. Aquest dimecres, 
l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) 
té reunió de direcció i abor-
darà aquest tema i la forma 
com pot ajudar els afectats.
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