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Les estelades més 
grans de roba, a la 
Garriga, i de rajoles, a 
Palautordera
La Garriga

Unes 300 persones van 
participar aquest diumenge 
a la tarda en l’estesa d’una 
estelada gegant de roba –la 
més gran que hi ha– que 
va cobrir tota la façana de 
l’ajuntament de la Garriga 
en un acte organitzat per 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana al poble. La bandera va 
cobrir totalment l’edifici. 
El pilot March Guasch –pri-
mera foto– va entrar a la 
plaça de l’Església en moto 
i va cedir una estelada que 
porta quan marxa fora de 
Catalunya a disputar cur-
ses. L’acte també va servir 
per presentar les senyals de 
Municipi per la Indepen-
dència –segona foto– que 
es col·locaran a les entrades 
del poble. Al final, es van 
encendre quatre torxes per 
recordar al president Lluís 
Companys i es va cantar 
Els Segadors. D’altra ban-
da, Palautordera ha pogut 
assolir el repte de fer una 
estelada solidària de 160 
metres quadrat amb rajoles. 
Aquest dissabte, en menys 
de tres hores, es va muntar 
la bandera amb 4.000 peces 
de ceràmica, la més gran 
d’aquestes característiques. 
La construcció, a la tercera 
imatge, va ser un reclam 
per a gent de totes les 
edats, la majoria motivats 
pel sentiment que es viu a 
Catalunya. Cap a les 2 del 
migdia es va recollir una 
per una les peces de l’este-
lada i es van guardar per al 
proper any. L.C.

Els metges volen que el calendari laboral de 2013 tingui en compte la sensibilitat del  país

Amb la bata per la Hispanitat
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quals al matí. És una bona 
xifra els que han vingut, 
però lamentem que s’hagi 
fet ràpid i sense poder-ho 
fer extensiu a la resta de col-
lectius”, explicava. Una xer-
rada sobre una nova pròtesi 
de maluc i una altra sobre la 
obesitat mòrbida, fetes per 
metges del mateix hospital, 
van ser els dos actes que es 
van fer divendres per demos-
trar de manera simbòlica que 
no estan d’acord que el 12 
d’octubre sigui festiu. 

Els metges van plantejar 
a la direcció treballar el dia 
12 de manera normal, però 
les complicacions que podia 
portar en les visites i els 
quiròfans va fer que s’optés, 
en una assemblea de metges 
que es va fer dimecres, per 
organitzar unes xerrades 
i fer visita als malalts de 
planta. Els metges admeten 
que hi havia més metges i 
personal d’altres col·lectius 
que estaven d’acord que el 
dia 12 fos laborable, però la 
rapidesa de l’organització va 
impedir que hi hagués més 
seguiment.

Sant Celoni

Laia Coll

Una quinzena de metges de 
l’Hospital de Sant Celoni van 
treballar aquest divendres 12 
d’octubre, dia de la Hispani-
tat, per demostrar el seu des-
acord “amb el sentiment que 
inspira aquesta festivitat” 
espanyola. Els metges tenen 
previst en els propers dies 
fer una proposta formal a la 
direcció del centre perquè 
es faci el calendari de 2013 
“més d’acord amb la sensibi-
litat del país”.

El doctor Jordi Rey, un dels 
representants sindicals del 
col·lectiu de metges, fa una 
bona valoració del seguiment 
de la convocatòria, tenint 
en compte que tot es va fer 
ràpid i a dos dies del 12 d’oc-
tubre. “A l’hospital hi treba-
llen uns 50 metges, 25 dels 
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Dues xerrades de personal de l’hospital van ser l’alternativa escollida per treballar per part del col·lectiu de metges
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