TONA JA TÉ BANDERA!

Juliol 2017

Amigues i amics tonencs,
Tona ja disposa de bandera oficial, després de la celebració d’una consulta, més
accidentada del que prevèiem, que es va fer del 17 al 22 de juliol.
Fa uns mesos vam oficialitzar l’escut municipal, ja que Tona era dels pocs pobles de
Catalunya que encara no ho havien fet. L’escut és quelcom que no es pot triar, sinó
que la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat fa una proposta
-elaborada per l’heraldista oficial, Sr. Armand de Fluvià-, en base a criteris històrics i
heràldics, i avalada per l’Institut d’Estudis Catalans. Així que l’Ajuntament va aprovar
el nou escut oficial a finals de l’any passat.
El següent pas era crear la bandera oficial de Tona. La bandera s’elebora a partir
dels elements gràfics que apareixen en l’escut (en el nostre cas: el castell, les quatre
barres i la creu de Sant Jordi) i els colors que hi ha a l’escut (en el nostre cas: el
vermell, el groc, el verd i el blanc). En la bandera es poden utilitzar només colors, o
combinar colors i elements gràfics. Hi ha moltes combinatòries possibles i, en aquest
sentit, a diferència de l’escut, en la bandera hi ha molt més marge per a triar. Per
poder aprovar la bandera, la DGAL ens va presentar cinc propostes, avalades per un
informe vexil·lològic de l’heraldista Armand de Fluvià. Dues combinaven només els
colors de l’escut, i tres combinaven colors i elements gràfics. Qualsevol opció era
perfectament aplicable a Tona i complia les normes heràldiques, i havíem de triar-ne
una de les cinc com a bandera oficial de Tona.
Arribats a aquest punt, és quan vaig proposar a la resta de regidors del consistori
com veurien que no ho decidís el Ple, sinó que féssim una consulta popular perquè
fos el conjunt de la ciutadania qui triés la bandera que ens ha de representar com a
poble. Tothom hi va estar d’acord i l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, en el ple
del 29 de març passat, la declaració institucional per a la convocatòria de la consulta
popular i convocar la ciutadania de Tona a triar la bandera que prefereixen, d’entre
les cinc proposades, mitjançant una consulta popular no referendària. També es va
acordar que, malgrat que segons la llei el resultat no és vinculant, l’Ajuntament
aplicaria l’opció que aplegués més vots en la consulta. Posteriorment, un Decret
d’alcaldia regulava el procediment per a la consulta: les dates per votar serien del 17
al 22 de juliol, tots els matins i dues tardes, a les oficines de l’Ajuntament, i que
podrien votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tona.
Justament el primer dia de les votacions, el 17 de juliol, l’Ajuntament va rebre una
notificació del Jutjat d’Instrucció núm. 9 de Barcelona. En el seu escrit, el jutge
notificava que la Subdelegació del Govern de l’Estat a Barcelona ha interposat un
recurs contenciós administratiu contra l’acord del Ple de 29 de març, per a la
convocatòria de la consulta popular. En el recurs, redactat per l’Advocat de l’Estat,
considera que la consulta convocada a Tona en realitat és un referèndum encobert i
que calia l’autorització prèvia de l’Estat per poder-lo convocar. També sol·licita al
jutge la mesura cautelar de paralitzar el procés de consulta.

L’Ajuntament ja hem presentat les al·legacions al jutjat. Diem que és una consulta
emparada per la Llei de consultes no referendàries del Parlament de Catalunya
(2014), i que mai no hem tingut la intenció de fer un referèndum, sinó una cosa tan
innocent, però tan important a la vegada!, com fomentar la participació i implicació
ciutadana en afers de competència municipal, com és l’elecció de la bandera.
Passada la sorpresa inicial, vam decidir mantenir la consulta perquè els tonencs
poguéssim escollir, lliurement i democràticament, l’opció de bandera que més ens
agradés i millor ens identifiqués com a poble. El resultat va ser el següent:
Total de vots emesos: 555.
Opció A: 426 (77%).
Opció B: 36 (6,5%).
Opció C: 60 (10,8%).
Opció D: 2 (0,3%).
Opció E: 8 (1,4%).
Vots en blanc: 12 (2,1%).
Vots nuls: 11 (1,9%).
La bandera que va resultar guanyadora en la consulta, amb el 77% dels vots
emesos, i que ara ja és la bandera oficial de Tona (l’Ajuntament la va aprovar en el
Ple del 26 de juliol), és aquesta:

Voldria acabar aquest escrit agraint a tothom que va participar en la consulta, perquè

així la tria té molta més base democràtica i acceptació, i perquè la millor resposta
davant d’aquells que no volen que decidim sobre el que ens afecta és, precisament,
anant a votar cada vegada que en tinguem l’oportunitat. Ara n’hem tingut una ocasió,
i l’hem aprofitat. La de debò és l’1 d’octubre... Sapiguem-la aprofitar també!!!

Passeu molt bon estiu i gaudiu de la festa major!!
Josep Salom i Ges / Alcalde

