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L'Estat espanyol exigeix ara a
Campelles que hissi la «rojigualda»
L'alcalde Joan Dordas es planteja convidar la delegada del Govern espanyol a la
propera Festa Major per penjar conjuntament un "banderí" per complir la llei
Joan Dordas a davant de l'Ajuntament de Campelles. Foto: ElRipollès.info

La delegació del Govern espanyol té l'Ajuntament de Campelles al punt de mira. Pocs dies
després d'haver-lo denunciat per declarar-se ?territori català lliure i sobirà?
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/20008/estat/espanyol/denuncia/campelles/declararse/territori/lliure/sobira) ara li exigeix que hissi la ?rojigualda?. L'alcalde Joan Dordas s'ho intenta
prendre amb ironia i es planteja convidar la delegada Maria de los Llanos de Luna a la propera
Festa Major.
En aquest cas la denuncia l'ha realitzat ?un particular?, segons ha explicat l'alcalde de
Campelles. La delegació del Govern espanyol ha enviat un requeriment en la qual es demana al
secretari que doni fe que a la casa consistorial no hi ha la bandera espanyola -hores d'ara hi ha
l'estelada, la senyera, la bandera municipal i l'europea- en un termini de 20 dies. "És el primer pas
per tal que ens acabin denunciant" assenyala Dordas.
A diferència de la denúncia per haver-se declarat ?territori català lliure i sobirà? en aquest cas sí
que respondran al requeriment perquè es tracta d'una llei. Quan s'hagi esgotat tot el procediment
l'alcalde es planteja la ?solució Gallifa?, és a dir, complir la legislació penjant a la façana un banderí
espanyol de mínimes dimensions
(http://www.naciodigital.cat/noticia/50617/gallifa/compleix/llei/amb/minibandera/espanyola) i
situar les quatre banderes a la plaça de davant de l'Ajuntament. ?Potser convidarem a Llanos de
Luna a penjar-la conjuntament a la propera Festa Major? explica Dordas amb certa ironia. ?Si no
ve no la podrem hissar però segur que vol conèixer el nostre poble? afegeix.
Ofensiva total de Llanos de Luna
Fa setmanes que la delegació del Govern espanyol ha iniciat una autèntica ?guerra de banderes?
a Catalunya. En aquest sentit els darrers dies ha denunciat desenes de municipis
(http://www.naciodigital.cat/noticia/50826/ofensiva/general/llanos/luna) i diversos consells
comarcals perquè no tenen l'espanyola. En algun cas, com el de Corbera de Llobregat, Llanos de
Luna vol que s'hissin a tots els edificis públics com les escoles, la biblioteca, el pavelló... per
donar compliment a la llei 39/1981.
De fet al Ripollès la presència de les banderes espanyoles a les façanes de les cases consistorials
és inexistent. Cap dels 19 municipis la té permanentment penjada -aquesta legislatura només
s'ha hissat a Setcases
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/18989/setcases/hissa/bandera/espanyola/tot/formar/p
art/ami) durant la Festa Major- mentre que en alguns casos com Ripoll, Ribes de Freser,
Pardines, Vilallonga i el Consell Comarcal, entre altres, hi ha l'estelada en el seu lloc. El PP, per
la seva banda, ha reclamat a l'Ajuntament de Sant Joan
(http://www.naciodigital.cat/elripolles/noticia/19862/pp/inicia/sant/joan/ofensiva/perque/hissi/bande
ra/espanyola) que la pengi i, en cas contrari, traslladarà la situació a la delegada.
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