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Dues persones roben la gran
estelada de l'Ametlla del Vallès
Anaven vestides de negre i portaven un aparell mecànic | La policia ja estudia les
imatges de l'acte vandàlic, enregistrat per la càmera de vigilància de la zona
Dues persones han serrat part del pal que feia onejar una gran estelada a l'entrada de l'Ametlla
del Vallès, a la concorreguda rotonda de Sant Jordi, que dóna accés a la C-17, i han robat la
bandera, que hi onejava des del passat mes d'abril
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/16383/gran/estelada/ja/dona/benvinguda/ametll
a) . Segons han explicat des de l'Ajuntament a NacióGranollers, els fets han ocorregut aquest
dijous a la matinada, al voltant de les quatre, quan dos individus vestits de negre es van apropar
fins al pal de la bandera.
Els desconeguts anaven ben preparats, ja que van tallar part del pal i es van endur l'estelada en
menys d'un minut. Això, que va impedir identificar in situ i arrestar les dues persones, fa pensar al
Consistori que van utilitzar algun aparell mecànic o elèctric per fer-ho. Tot plegat, però, ha quedat
enregistrat en la càmera de videovigilància que hi ha a la rotonda. La Policia Local de l'Ametlla del
Vallès ja analitza aquestes imatges. Des de l'Ajuntament afegeixen que ja es treballa en la
reparació del pal. Si no passa res estrany, sentencien, l'estelada onejarà de nou la setmana vinent,
per la Diada Nacional de Catalunya.
L'Ametlla del Vallès es va afegir a finals d'abril al nombrós grup de municipis vallesans que han
col·locat una gran estelada en algun lloc destacat del seu terme municipal. Organitzada per
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i per l'Ajuntament, es va celebrar la festa Enlairem
l'estelada, en el transcurs de la qual es va hissar la bandera al costat d'una gran senyera a la
rotonda de Sant Jordi. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Andreu González (CiU), va ser
l'encarregat d'obrir la concorreguda festa, i ho va fer afirmant que "aquest acte és d'aquells que
marquen un abans i un després al nostre municipi?. L'Ametlla s'ha declarat "territori lliure i sobirà"
i el seu ple municipal ha aprovat practicar la sobirania fiscal.
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