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Alcaldes osonencs reben la carta
de Millo que demana vetar
l'independentisme a l'espai públic
El delegat del govern espanyol pressiona perquè mantinguin la "neutralitat" i
lamenta que aquest incompliment provoqui "conflictes entre els ciutadans"

Enric Millo a l'acte de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca Foto: ACN

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat una carta als alcaldes de
Catalunya per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. Alcaldes d'Osona
ja l'han començat a rebre, com Anna Erra (Vic), Èric Sibina (Sant Vicenç de Torelló) o Carles Banús
(Tavèrnoles). La missiva arriba després dels fets que van tenir lloc aquest cap de setmana a
Canet de Mar (Maresme)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/155468/ajuntament/canet/es/querellara/contra/autors/atac/ultr
a) , quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja i es van endur desenes
de creus grogues que havien instal·lat membres del Comitè de Defensa de la República (CDR).

Acabem de rebre per correu electrònic la carta d'@EnricMillo
(https://twitter.com/EnricMillo?ref_src=twsrc%5Etfw) a l'@aj_vic
(https://twitter.com/aj_vic?ref_src=twsrc%5Etfw) . A #Vic
(https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , per damunt de tot, seguirem
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57329/alcaldes/osonencs/reben/carta/millo/demana/vetar/independentisme/espai/public
Pàgina 1 de 3

defensant la llibertat d'expressió ? pic.twitter.com/pS4EpfxhYF https://t.co/pS4EpfxhYF)
(
? Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 23 de maig de 2018
(https://twitter.com/AlcaldessaVic/status/999331684020621312?ref_src=twsrc%5Etfw)

Hola @EnricMillo (https://twitter.com/EnricMillo?ref_src=twsrc%5Etfw) , fa dos mesos hagués
agraït un gest de condemna per la destrossa i pintades que vam patir a la via pública a
#Tavèrnoles (https://twitter.com/hashtag/Tav%C3%A8rnoles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/TPdQd05Xjd (https://t.co/TPdQd05Xjd) , però suposo que t'ha estat molt més fàcil
enviar de nou cartes amenaçadores a tots els alcaldes pic.twitter.com/vo3LkiHGWL
(https://t.co/vo3LkiHGWL)
? Carles Banús (@carlesbanus) 23 de maig de 2018
(https://twitter.com/carlesbanus/status/999200971698982912?ref_src=twsrc%5Etfw)

Hola Majordom @EnricMillo (https://twitter.com/EnricMillo?ref_src=twsrc%5Etfw) des de
@AjStVicencT (https://twitter.com/AjStVicencT?ref_src=twsrc%5Etfw) seguirem defensant avui i
sempre la llibertat d'expressió als espais públics del municipi. No retrecedirem en la defensa de la
democràcia malgrat les teves amenaces. Els Carrers Seran Sempre Nostres!
pic.twitter.com/vXVMMCvRpN (https://t.co/vXVMMCvRpN)
? Èric Sibina ? (@esibina) 23 de maig de 2018
(https://twitter.com/esibina/status/999353762278977538?ref_src=twsrc%5Etfw)
De fet, a la carta Millo fa referència a aquest incident apuntant que l'aparició de banderes,
pancartes i símbols "de caràcter partidista" no només es veu en edificis, carrers i places sinó que
s'està "estenent" a altres àmbits, com les platges del litoral. El delegat reivindica que aquests
espais "són de tots" i recorda als batlles la seva "obligació" de no permetre l'ocupació dels mateixos
"amb símbols que puguin acabar malmetent" la convivència.
Millo comença la carta recordant que l'article 103 de la Constitució espanyola "consagra el principi
de neutralitat de l'actuació de totes les administracions públiques" en establir que la seva actuació
serveixi "amb objectivitat" els interessos generals, amb "ple sotmetiment" a la llei i el dret. Afegeix
que la garantia d'aquest dret resulta "principalment important" en tot allò que respecta a la
presència símbols "partidistes" de "diferents ideologies" en espais públics de titularitat municipal.
El delegat constata que en els darrers mesos, els carrers i places dels municipis catalans, i les
façanes d'alguns edificis públics, estan "essent ocupades per aquesta simbologia partidista".
Davant d'això, recorda que els consistoris "han de mantenir aquesta neutralitat en la gestió dels
espais públics dels que són competents i responsables" i que els espais són "de tots els ciutadans
i no només d'aquells que expressen una determinada opció política, sigui quina sigui".
Millo lamenta que l'incompliment d'aquesta objectivitat i neutralitat en l'ocupació de determinats
espais públics ha ocasionat en alguns casos una "ruptura de la convivència" i, fins i tot,
enfrontaments entre ciutadans. "Estic convençut que convindràs amb mi que el més important és
vetllar per la convivència als nostres municipis, una tasca en què els ajuntaments teniu una
responsabilitat fonamental com a garants de la neutralitat dels espais públics i amb l'obligació de
no permetre la seva ocupació amb símbols que puguin acabar malmetent-la", diu als alcaldes.
Carta d'Enric Millo als alcaldes catalans (https://www.scribd.com/document/379888053/Carta-dEnric-Millo-als-alcaldes-catalans#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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