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Tona ja té nova bandera escollida a
través d'una consulta, tot i
l'oposició de l'Estat
L'insígnia compta amb el castell representatiu a l'esquerra sobre fons verd, i a la
dreta la creu de Sant Jordi i la senyera

L'Oficina d'Atenció Ciutadana ha acollit la votació. Foto: Carles Fiter

Els ciutadans de Tona (Osona) han aprovat majoritàriament que la bandera del municipi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/135132/tona/tira/dret/amb/consulta/sobre/nova/bandera/tot/neg
ativa/estat) sigui rectangular amb una franja vertical verd amb un castell blanc al seu centre i una
segona franja dividida en dues: la superior amb la creu de Sant Jordi, amb fons blanc i creu
grega vermella, i la inferior amb la Senyera.
Segons ha informat l'Ajuntament a les seves xarxes socials, s'han emès 555 vots i l'opció
guanyadora, l'A, s'ha portat 426, la qual cosa suposa el 76,8% dels sufragis emesos en la
consulta organitzada des del consistori i que comptava amb l'oposició de la subdelegació del
Govern a Barcelona. La resta de propostes han aconseguit 36 vots la B, 60 la C, 2 la D i 8 la I, al
que cal sumar 12 vots en blanc registrats i 11 nuls en una població que té 7.951 habitants.
La consulta municipal s'ha desenvolupat malgrat que la subdelegació del Govern va interposar un
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recurs contenciós administratiu contra la votació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/135132/tona/tira/dret/amb/consulta/sobre/nova/bandera/tot/neg
ativa/estat) , segons va explicar el mateix consistori el dimarts. La votació va ser aprovada pel ple
municipal del 29 de març i la decisió va ser recorreguda per la subdelegació a través de l'Advocacia
de l'Estat.
No van poder triar l'escut, però la bandera, sí
Tona era dels pocs municipis que no tenia l'escut oficialitzat i van iniciar el procés per poder-ho
fer al mes de març. Es va aprovar l'escut oficial amb la proposta que presenta la Generalitat de
Catalunya i que respon a les característiques heràldiques de la població. Per tant, no hi havia opció a
escollir-ne una altre.
D'altra banda, la bandera era un aspecte més flexible, ja que es pot jugar amb els quatre colors
de Tona (verd, vermell, blanc i groc) i els elements gràfics de l'escut, com el castell, la creu de
Sant Jordi i les quatre barres. "Ens va semblar fer quatre o cinc propostes per tenir més marge",
apuntava l'alcalde, Josep Salom, remarcant que llavors van decidir fer la consulta per la
ciutadania, assessorats pels serveis jurídics de l'Ajuntament.
Suport unànime de tots els grups municipals de Tona
L'Ajuntament de Tona ja va acordar fer la consulta per unanimitat del ple, amb els regidors del
PDECat, ERC i Som Tona. Malgrat que la llei no preveu que el resultat hagi de ser vinculant, el
consistori es va comprometre a acceptar i aplicar l'opció que aplegués més vots.
A la votació, hi han pogut participar persones majors de 16 anys, empadronades al poble.
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