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La senyera més gran del món
escalfa la vigília de la consulta
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=_jn9_XuXdCU

En la vigília del 9-N, aquest dissabte 8 de novembre, les seccions locals de l'ANC Riuprimer i
Malla (Osona) han desplegat al Prat Verd de Malla la senyera més gran del món. L'acte -?Per la
dignitat de la nostra terra!? - s'emmarca dins la campanya "Ara és l'hora"
(https://www.araeslhora.cat/es) , que impulsen l'ANC (http://www.ancosona.com/) i Òmnium
Cultural (http://www.omnium.cat/osona) .
Per desplegar la senyera s'han necessitat més de 50 persones. La bandera mesura 117x115
metres i pesa una tona i mitja.

Senyera gegant al Prat Verd de Malla Foto: J.M. Gutiérrez

La jornada, que ha començat a les 10 del matí, també ha comptat amb l'actuació de diferents grups
de cultura popular com els Falcons de Malla, els Segadors de la Plana, i els Geganters i grallers
de Santa Anna de Vic. A més, el músic Ramon Redorta ha tancat l'acte amb la interpretació dels
himnes dels Països Catalans.
D'altra banda, cal destacar que el desplegament de la senyera ha estat enregistrat per un
helicòpter que ha sobrevolat el Prat Verd. La bandera ha tornat a fer-se visible tal com ja ha fet en
diverses ocasions: l'any 2004 va ser estrenada al Camp Nou, el 2012 es va estendre a Santa
Eulàlia de Riuprimer
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/33180/senyera/gran/mon/ja/estesa/santa/eulalia) , el
2013 va donar color al tram 576 de la cadena humana
(http://www.naciodigital.cat/noticia/59030/preparen/terreny/desplegar/senyera/gran/mon/al/tram/57
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6) , a l'alçada de Riudellots de la Selva, a més d'altres aparicions esporàdiques a Vic, Constantí i
Santa Eugènia de Berga.
Cartell de la jornada / Comissió Senyera Més Gran Del Món Malla-Riuprimer
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1415110066cartell_senyera_mes_g
ran_dl_mon-_malla.pdf)

La senyera, un cop desplegada, vista des de l'helicòpter. Foto: ANC Riuprimer
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