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EL TEMA NOU9EL 3

Manifestacions a favor 
de la declaració del 
Parlament
Granollers

L’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) i l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia (AMI) van convocar mani-
festacions dimecres al vespre 
a diverses localitats del 
Vallès Oriental. Se’n van fer 
a Granollers, les Franqueses, 
Mollet, Castellterçol, Sant 
Feliu de Codines, Caldes, 
Lliçà de Vall, l’Ametlla, Sant 
Antoni de Vilamajor, Santa 
Eulàlia, Canovelles, Sant 
Celoni, la Garriga o Parets. 
A Granollers (a les fotos 
de baix), la convocatòria va 
reunir unes 150 persones a la 
Porxada. Dolors Taulats, de 
l’ANC, va llegir un manifest 
de suport a la declaració del 
Parlament i en què es dema-
na que es convoqui un refe-
rèndum o consulta no més 
enllà del 2014. També va fer 
una crida a l’Ajuntament de 
Granollers a incorporar-se a 
l’Associació de Municipis per 
la Independència. A Caldes 
(foto superior) on la concen-
tració la va convocar també 
l’Ajuntament, l’assemblea 
territorial de l’ANC ha pro-
posat als partits polítics sobi-
ranistes locals que aprovin 
una moció en què es declari 
el municipi territori català 
lliure i sobirà.  A l’Ametlla es 
van reunir unes 50 persones 
davant l’ajuntament, una 
xifra similar a la de Mollet.
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La secretària té 20 dies per enviar un informe sobre el compliment de la llei de banderes

Llanos de Luna demana a Figaró per 
què no penja la bandera espanyola

Figaró-Montmany

F.P.

La delegada del govern espa-
nyol a Catalunya, María de 
los Llanos de Luna, ha dema-
nat a la secretària municipal 
de l’Ajuntament de Figaró 
un informe per determinar 
si el consistori compleix o 
no la llei de banderes. La 
petició arriba a partir de la 
denúncia d’una persona que 
va comunicar que a la façana 
de l’ajuntament no hi oneja-
va de bandera espanyola. A 
partir d’aquest dimecres, la 
secretària té 20 dies hàbils 
per remetre a la delegació 
del govern l’informe que li 
demanen. En la carta dirigi-
da a la secretària, Llanos de 
Luna recorda que la denún-
cia d’aquest particular “obli-
ga l’administració a actuar 
perquè es restableixi el com-
pliment de la llei”.

Generalment, a la façana 
de l’ajuntament de Figaró 
no hi oneja cap bandera. 

a la Independència (AMI). 
Serà la primera plasmació del 
resultat de la consulta popu-
lar convocada per l’Ajunta-
ment el 16 de desembre. Es 
demanava als veïns si creien 
que el consistori s’havia de 
pronunciar a favor de la inde-
pendència de Catalunya. Va 

guanyar el sí, amb prop del 
90% dels vots. Hi van parti-
cipar 312 persones d’un cens 
que no arriba al miler. El no 
va tenir 27 sufragis (8,65%). 
Sis persones es van abstenir. 
“Anirem fent passos a poc a 
poc i amb consciència”, diu 
Pelàez. Amb la victòria del sí, 
l’Ajuntament també es plan-
teja aprovar altres mocions 
com la declaració de territori 
català lliure i sobirà.
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L’Ajuntament de Figaró només penja la bandera catalana i la municipal durant la Diada i en festes locals

Només hi són els dies fes-
tius al municipi i per l’Onze 
de Setembre. “I si ens en 
recordem”, diu l’alcalde Lluc 

V. Pelàez. En tots el casos, 
només s’hi penja la senyera i 
la bandera del poble.

El govern de Figaró (CAF), 

que té majoria absoluta, 
preveu portar al proper ple 
la proposta d’adhesió a l’As-
sociació de Municipis per 

Campins estrena 
estelada a la plaça
Campins

Campins tindrà una este-
lada oficial a la plaça de 
la Vila, que acompanyarà 
la senyera i la bandera 
del municipi. La bandera 
es penjarà diumenge, en  
un acte que ha convocat 
l’ANC de Campins i que té 
suport de l’Ajuntament. La 
hissada de la bandera es va 
aprovar en una moció amb 
el suport de CiU i un regi-
dor del PSC-PM. L.C.

Usuario
Resaltado




