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EstEladEs

La commemoració del primer centenari de la ban-
dera independentista catalana, la senyera estela-
da, ha obtingut un notable ressò, gràcies al fet que 
117 ajuntaments del Principat –entre els quals 
els de Caldes, Cardedeu, Llinars, Tagamanent i 
Vallgorguina– l’han hissat o exhibit en la comme-
moració de la Diada Nacional. El que inicialment 
podia semblar una campanya abocada a la testimo-
nialitat absoluta, ha acabat tenint un suport munici-
pal significatiu, amb l’adhesió de consistoris com els 
de Girona, Vilafranca o Berga. Ha estat una manera 
digna d’afegir-se a l’homenatge a una ensenya his-
tòrica del nacionalisme català, que ha aixecat el to 
reivindicatiu d’aquest Onze de Setembre, tan diluït 
en el to decebedor de les batalles pel finançament. 
L’èxit significatiu de la Comissió del Centenari de 
l’Estelada deu estar lligat a la popularitat creixent 
que té aquesta bandera, que cada cop és més pre-
sent als balcons i finestres de la ciutadania que vol 
festejar la Diada. Curiosament, a més d’un poble, 
aquest Onze de Setembre es veien més estelades 
que senyeres. És clar que tot plegat es relativitza 
força quan es constata que, de fet, la quantitat de 
senyeres i d’estelades juntes exhibides a les cases 
continua sumant una xifra més aviat discreta.

dEcidim.cat

El moviment Decidim.cat, impulsat per càrrecs 
electes locals en favor del reconeixement i l’exer-

cici del dret a l’autodeterminació de Catalunya, 
va fent forat i ja són 145 alcaldes i 870 regidors de 
filiació política diversa els que 
s’han adherit a una campanya 
que té com un dels seus impul-
sors l’alcalde de Castellterçol, 
Manel Vila, de CiU. La majo-
ria d’edils que s’hi han adhe-
rit són membres de CiU, ERC, 
independents i d’ICV-EUiA, 
les mateixes formacions que 
han coincidit a prendre acords 
municipals per homenatjar 
l’estelada. No deixa de ser sig-
nificatiu... Potser estaria bé 
que a les altes instàncies orgà-
niques comencessin a valorar 
aquestes coincidències sobira-
nistes a l’hora d’establir determinats acords o ali-
ances per aconseguir avenços nacionals més enllà 
del raquitisme actual.

Un modEl fEstiU vallEsà

Amb el final de l’estiu, les festes majors vallesanes 
fan els últims espetecs, com les de Lliçà d’Amunt, 
la Roca i Tagamanent, que s’han acabat aquest cap 
de setmana. Unes festes majors que en força casos 
estan molt influïdes per la festa major dels Blancs i 
Blaus, que aquest any ha complert ja el primer quart 
de segle i que s’ha convertit en un veritable model a 
l’hora d’escampar la rivalitat entre colles –ja siguin 

dues o unes quantes més– que es disputen proves, 
com a nervi central de les festes locals. Mollet, Sant 

Celoni, Lliçà d’Amunt, San-
ta Eulàlia, Llinars, l’Ametlla 
i d’altres han pres d’alguna 
manera la referència granolle-
rina, incorporant-hi els trets 
propis. Encara que no tothom 
participa de les colles, mar-
quen el ritme i la força de la 
festa. Any rere any es consoli-
da tot un model festiu vallesà.

sEnsE bibliotEca

En la prova teatral de la 
Juguesca de Lliçà d’Amunt 
va haver-hi al·lusions de dues 

colles a la falta d’una biblioteca pública, que és 
una mancança històrica. I és que el curs escolar i 
de l’activitat general tornarà a començar avui sen-
se una biblioteca general en condicions en aquest 
poble de 14.000 habitants. Quan el 7 de gener de 
2007 l’anterior govern d’ERC i ICV-EUiA va posar 
la primera pedra de les obres de construcció de la 
Biblioteca de Ca l’Oliveres va anunciar el propò-
sit d’inaugurar-la aquest any per la festa major. 
Lamentablement, però, no ha pogut ser així i sem-
bla que la cosa continuarà anant per llarg, perquè 
les obres primer es van parar i fa temps que avan-
cen al ralentí, perquè el govern PSC-CiU-PP deu 
tenir altres prioritats.

Una prova de la Juguesca de Lliçà d’Amunt
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Demanen 41 anys per als acusats 
de matar un veí de Sant Celoni
Sant Celoni

EL 9 NOU

La fiscalia demana una suma 
de 41 anys per a cadascun 
dels tres acusats de matar 
un veí de Sant Celoni el 9 
de gener de 2005 al polígon 
industrial Can Boixadera, de 
Cardedeu. També estan acu-
sats d’intentar matar dues 
persones més que anaven 
amb la víctima, de tinença 
il·lícita d’armes i de tràfic de 
droga, segons el relat de les 
conclusions provisionals del 
fiscal. 

Els tres acusats són 
Manuel Camilo C.B., veí de 
Ripollet i presumpte autor 
material de la mort d’Ali 
Lechab; Hamzariani A., tam-
bé de Ripollet, i Hristo V.H., 
veí de Badia. També seurà al 
banc dels acusats la germa-
na del presumpte autor del 
crim: Soledad C.B., que vivia 
amb un dels altres detinguts. 
El judici començarà aquest 
dilluns a la secció sisena de 
l’Audiència de Barcelona.

Segons el relat de la fisca-
lia, la víctima i diverses per-
sones més que l’acompanya-
ven eren en aquest polígon 
de Cardedeu per comprar 
droga tot i que aquest fet “no 
ha pogut acreditar-se”. Els 
acusats van dirigir-se cap a 

Mobilització per exigir un enterrament al Marroc

Sant Celoni

Els familiars d’Ali Lechab es van manifestar per impedir 
que el cos de l’home assassinat fos enterrat a Sant Celoni. 
Volien que es repatriés el cadàver al Marroc, més a prop 
del lloc on viuen la viuda i la resta de la família. Final-
ment, la justícia va autoritzar que fos enterrat a Melilla.
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Lechab i la resta de persones 
que hi havia amb ell “van 
treure cadascú la pistola que 
portava”. Mentre Hamzariani 
i Hristo vigilaven, Manuel 
Camilo va disparar a un 
dels homes, que va ferir a 
la cama dreta. Aleshores es 
va dirigir cap al cotxe on hi 
havia Lechab, que va intentar 
arrencar el vehicle per fugir 
però no va poder. Protegit 
pels altres dos acusats, va 
disparar-li a través de la 

finestra tres trets que li van 
provocar la mort. Després 
van anar cap a un altre dels 
cotxes, on el mateix acusat 
va disparar al conductor tot i 
que aquest va poder esquivar 
els trets. 

Els Mossos van trobar 
diverses quantitats de droga 
i diners en els escorcolls que 
van fer als tres habitatges on 
vivien els acusats, a Ripollet 
i Badia. També van trobar 
munició per a les armes.
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Enric Roca, el promotor, aquest dijous, Onze de Setembre

La Garriga Televisió, des 
d’aquest dilluns, per internet
La Garriga

EL 9 NOU

Aquest dilluns, 15 de setem-
bre, la Garriga estrena un nou 
mitjà de comunicació audio-
visual. Es tracta de La Garriga 
Televisió, que es podrà veure 
per internet a l’adreça www.
lagarriga.tv.  Aquesta televi-
sió local per internet és “com-
pletament privada i no té res 
a veure amb l’Ajuntament”, 
segons assenyala el promotor, 
Quique Roca, que havia estat 
regidor de Cultura en la dar-
rera legislatura, en el govern 
de l’alcalde Miquel Pujol.

De moment, s’hi podran 
veure continguts d’àmbit 

local distribuïts per secci-
ons: informació general, el 
temps –que comptarà amb la 
col·laboració del meteoròleg 
garriguenc Josep Catalan–, 
informació cultural diversa i 
un resum de la darrera festa 
major i dels actes de la diada 
de l’Onze de Setembre. Qui-
que Roca assenyala que més 
endavant vol fer una cober-
tura informativa d’alguns 
esports i altres actes que tin-
guin interès general.

El sistema utilizat, desen-
volupat pel laboratori Frilab, 
dóna una imatge de gran 
qualitat. Per veure-la bé, 
es requereix una connexió 
ADSL de tres megues.


