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La façana de l’ajuntament de Calonge, ahir al migdia, sense banderes ■ A.V.

L’Estat requereix a
Calonge que posi la
bandera espanyola
a Ho demana el delegat del govern de l’Estat arran de la

denúncia d’un ciutadà al Defensor del Poble
Albert Vilar
CALONGE

Felicitat per Alberto Fernández
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El delegat del govern de
l’Estat a Catalunya, Joan
Rangel, ha requerit per
carta a l’Ajuntament de
Calonge que torni a col·locar la bandera espanyola a
la façana principal de la casa de la vila. En la carta enviada a l’alcalde de Calonge, amb data de sortida del
18 de juliol, s’hi assenyala
que en el termini d’un mes
l’Ajuntament ha d’acreditar davant de la Delegació
del Govern que “s’ha restablert la legalitat”, col·locant la bandera de l’Estat
espanyol a l’ajuntament.
El requeriment estatal
s’ha fet arran de la denúncia que va fer un ciutadà al
Defensor del Poble pel fet
que la bandera espanyola
no onejava a l’exterior de
l’edifici consistorial.
L’alcalde de Calonge,
Jordi Soler, de Convergència i Unió, ja ha afirmat
que acomplirà el requeriment del delegat de l’Estat
a Catalunya. En aquest
sentit, la previsió és tornar
a posar les tres banderes,

L’exalcalde de Calonge Josep
Roselló va recordar que en la
seva època va optar per posar les banderes catalana, espanyola i europea. “Vaig posar l’europea; vaig posar-la
per compensar l’espanyola,
sense voler menysprear-la”,
va dir Roselló, que també va
reconèixer que s’evitava

és a dir, la catalana, l’espanyola i la de la Unió Europea; una solució que és la
que ja va adoptar l’alcalde
anterior, Josep Roselló.
Tot i això, Soler també
ha manifestat el seu malestar per les preocupacions que hi ha. “En moments com els que vivim
sembla que l’Estat espanyol prefereix entretenir-se en aquestes qüestions simbòliques més
que centrar-se en les
coses que preocupen a la
ciutadania”, va dir l’alcalde.
En aquests moments,
però, a la façana de
l’ajuntament no hi ha cap

“problemes” quan anava a
Madrid a buscar subvencions. Fins i tot l’exalcalde recorda que una vegada va entrar a l’ajuntament el regidor
del PP a Barcelona Alberto
Fernández Díaz per felicitarlo en veure la bandera espanyola penjada a la façana de
l’ajuntament.
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“És el que s’hauria de
fer [posar les tres
banderes], i més per
anar a Madrid, evitant
així problemes”
Josep Roselló
EXALCALDE DE CALONGE

bandera, ja que s’està enllestint la remodelació de
tot l’edifici, que eren les
antigues escoles. En
aquesta remodelació, a
més, s’han tret els ferros
que servien per aguantar
les banderes, i que s’hauran de reposar. ■

