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Els grups municipals de
CiU, el COET (Coordina-
dora l’Estartit i Torroella),
UPM i ERC va informar
ahir que votaran a favor
del manifest de suport
perquè només onegi la se-
nyera en el balcó de l’ajun-
tament de Torroella de
Montgrí. El manifest in-
cloïa inicialment el grup
del LEST (L’Estartit Som
Tots) , però ahir la seva
portaveu, Sílvia Comas, va
anunciar de sorpresa que
no hi votaria a favor. El re-
gidor del PP, Andrés Na-
varrete també va fer saber
que s’abstindrà.

Tots els portaveus dels
grups van confirmar ahir

el sentit del seu vot. Sílvia
Comas, del LEST, va argu-
mentar la seva abstenció:
“En el nostre grup polític
hi ha gent de totes les ideo-
logies, i en tots els temes
en què es pugui beneficiar
els veïns ens hem pronun-
ciat a favor, com en el su-
port a l’escola en català, en
contra del dèficit fiscal,
etc. Però respecte de la
bandera pensem que s’es-
tà donant més importàn-
cia de la que té i pensem
que el que ens toca ara és
acatar la llei i treballar per
altres coses. Nosaltres
hem de donar exemple.”

També va explicar l’abs-
tenció l’únic regidor del
PP, de l’equip de govern,
Andrés Navarrete: “Jo en
vull estar al marge. Aquest

tema ja cansa i només crea
crispació. M’abstindré”.
Tant Navarrete com els
tres regidors del LEST for-
men part de l’equip de go-
vern.La resta de grups van
expressar el seu suport al
redactat del manifest, que
expressa la voluntat del
ple de continuar igual que
des del 1979, en el sentit
que només onegi la senye-
ra en el balcó de l’ajunta-
ment i es recorda que la
sentència no és ferma per-
què l’Ajuntament ha apel-
lat davant del Tribunal Su-
perior de Justícia .

Els rètols de l’AMI
El cartell que anuncia l’ad-
hesió del poble a l’Associa-
ció de Municipis per la In-
dependència (AMI), ins-
tal·lat a l’entrada de l’Es-
tartit, va desaparèixer di-
umenge . El de l’entrada de
la carretera de Pals va apa-
rèixer guixat. Amb esprai
van tapar la paraula inde-
pendència i l’estrella de
l’estelada. Els Mossos te-
nen identificats els inte-
grants d’un vehicle que,
segons un testimoni, ma-
nipulaven els rètols. De
moment no hi ha denún-
cia. ■

Joan Puntí
TORROELLA DE MONTGRÍ

Torroella, disposada a tenir
només la senyera al balcó
a CiU, COET, UPM i ERC votaran a favor i LEST i PP s’abstindran avui en el manifest de rebuig a la
sentència que obliga a penjar la ‘rojigualda’ a Roben i pinten rètols d’adhesió del poble a l’AMI
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La senyera és ara l’única bandera que hi ha penjada en el balcó de l’ajuntament de Torroella
de Montgrí ■ JOAN PUNTÍ
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