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Política
L'alcalde d'Arenys de Munt demana al Govern que
canviï el dia de la manifestació falangista
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

L'alcalde d'Arenys de Munt, Carles Móra, ha demanat avui a la Conselleria d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació que canviï el dia de la manifestació convocada per Falange Espanyola i de les JONS al municipi
per evitar que coincideixi amb la data en què es farà una consulta als seus habitants sobre l'autodeterminació,
programada per al 13 de setembre.

   Si finalment acaben coincidint la manifestació i la consulta, "això pot acabar malament, com el rosari de
l'aurora, amb enfrontaments i disturbis", ha assegurat Móra, en declaracions a Europa Press, qui ha assegurat
que el consistori farà tot el possible per garantir la seguretat i evitar possibles aldarulls entre falangistes i
independentistes.

   Móra ha assegurat que "les concentracions han de permetre's totes", com estableix la Constitució, però no
ha vist adequat que el Govern hagi permès que la manifestació de la Falange es faci en la mateixa data de la
consulta.

   L'alcalde ha recordat que es tracta de la primera consulta que es farà a Catalunya després de la Guerra
Civil sobre l'autodeterminació.

   "L'únic que volem és que no hi hagi aldarulls", ha dit Móra, qui ha advocat perquè el referèndum tingui lloc
de manera tranquil·la i distesa.

   L'única restricció que ha posat Interior a la manifestació falangista és que no es faci a la sala municipal on
es farà la consulta i la plaça de l'Església. Tindrà lloc a la plaça de Catalunya, on hi ha el 'monument a la
Puntaire'.
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