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Els alcaldes de Santa Eulàlia i
Sobremunt també contesten la
carta de Millo
Un li demana que canviï el tracte perquè no té cap relació amb el delegat del
govern i l'altre més mobiliari urbà per penjar més llaços
Més respostes per la carta del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57329/alcaldes/osonencs/reben/carta/millo/demana/veta
r/independentisme/espai/public) . La setmana passada va enviar una missiva als alcaldes de
Catalunya per demanar-los que mantinguin la "neutralitat" als espais públics. Alcaldes d'Osona
ja l'han començat a rebre i la majoria li contesta de manera contundent. El primer va ser el de
Prats, Isaac Peraire
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/57334/contundent/resposta/isaac/peraire/carta/enric/mil
lo) , però també l'han contestat, l'alcalde de Sobremunt i Santa Eulàlia de Riuprimer.

Resposta a la carta enviada als alcaldes alExcmo Sr Millo, d'un alcalde
pic.twitter.com/1vEx4LeKmU (https://t.co/1vEx4LeKmU)
? Angel Torres Sancho (@Atorres002) 25 de maig de 2018
(https://twitter.com/Atorres002/status/999959169234063360?ref_src=twsrc%5Etfw)
D'una banda, Àngel Torres, l'alcalde de Santa Eulàlia li demana a Millo que modifiqui la carta
enviada, ja que els alcaldes han de rebre el tractament "de senyor" i en la carta rebuda "es
dirigeix a mi de forma col·loquial". "Jo que començo a tenir una edat, m'havien ensenyat que el
tracte col·loquial es dona entre persones amb un cert grau de relació personal i jo amb vostè no
he tingut mai cap relació personal", li etziba.

L'Ajuntament de #Sobremunt
(https://twitter.com/hashtag/Sobremunt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ha traduït en aquesta
missiva la reacció veïnal després de conèixer la carta que @EnricMillo
(https://twitter.com/EnricMillo?ref_src=twsrc%5Etfw) va gosar trametre als ajuntaments. (Anem
lents. I aquesta vegada no només perquè anem lluny, sinó perquè la cartera ha estat dos dies
sense passar) #Lluçanès
(https://twitter.com/hashtag/Llu%C3%A7an%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/6qNL0vdfot (https://t.co/6qNL0vdfot)
? Albert Güell (@Guell_Vallbona) 25 de maig de 2018
(https://twitter.com/Guell_Vallbona/status/999926369801850880?ref_src=twsrc%5Etfw)
D'altra banda, l'alcalde de Sobremunt, Albert Güell, després de consultar-ho amb els veïns, li va
dir que no tenien suficients fanals "per penjar tots els llaços grocs que ens agradaria penjar amb
l'objectiu de solidaritzar-nos amb tots i totes les preses polítiques que l'estat espanyol manté
segrestades". En aquest sentit, Güell aprofita per demanar més mobiliari urbà per "acabar de
penjar tots els llaços grocs que ens agradaria col·locar".
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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