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La Policia Local identifica quatre
persones que volien sostreure una
estelada a Sant Celoni
Els fets han passat al voltant de dos quarts d'una d'aquesta matinada | A Santa
Maria de Palautordera també ha desaparegut una placa dedicada a l'1 d'octubre
inaugurada dilluns passat

Màstil de l'estelada de la rotonda de l'Altrium sense l'estelada | NBM

La Policia Local de Sant Celoni ha identificat al voltant de dos quarts d'una d'aquesta matinada a
quatre persones que intentaven sostreure l'estelada del màstil situat a la rotonda del centre
comercial Altrium fent ús d'una escala de tres metres i un pal llarg amb una part tallant a la
punta. Les persones, que anaven vestides amb roba fosca i encaputxades, són de Llinars del
Vallès, Santa Maria de Palautordera, i Vallgorguina. La Policia local els investiga per un
presumpte delicte de robatori i danys, motiu pel qual caldrà que es presentin al Jutjat de
Granollers per a la celebració d'un judici ràpid. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han
estat increpats i gravats per un grup d'unes quinze persones que estaven a uns 10 metres del
lloc.
Aquest no és l'únic fet d'aquesta matinada relacionat amb la sostracció de material
independentista al Baix Montseny ja que a Santa Maria de Palautordera ha desaparegut el mural
que es va inaugurar el passat 1 d'octubre en el passatge que porta el nom, precisament, de l'U
d'Octubre. Des de l'Ajuntament de Palau s'ha qualificat el fet com "n'hi ha que no volen que
parlem ni pensem; n'hi ha que no volen que opinem ni ens expressem lliurement. Avui ens hem
llevat sense la placa que recordava l'1 d'octubre recentment instal·lada. Denunciem aquests fets
enèrgicament. La tornarem a fer i la tornarem a penjar. Esperem que qui la tingui la llueixi en el
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lloc on la memòria i la dignitat d'aquell dia es mereixen".

En aquesta paret hi havia penjada la placa en homenatge als votants de l'1 d'Octubre de Santa Maria de
Palautordera Foto: Teresa Solé
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Aquesta és la placa que algú ha robat a Santa Maria de Palautordera Foto: Jordi Purtí
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