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El personal de l’Hospital de Sant
Celoni ha demanat no fer festa aquest
divendres, coincidint amb el dia de
la Hispanitat. S’ha pactat no treba-
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llar amb la direcció del centre però el
personal assistirà a una xerrada a les
9 del matí com a senyal de protesta.
A Figaró, el claustre de professors ha

decidit anar a l’escola tot i que ho faran sense alumnes. L’Ametlla obrirà
les oficines de l’ajuntament de 8 del
matí a 3 de la tarda.

El personal de l’Hospital
de Sant Celoni demana
treballar per la Hispanitat

Les JERC organitzen
classes d’història a
Granollers i Riells el
dia de la Hispanitat
Granollers

Les Joventuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(JERC) han organitzat
sengles classes d’història
per a aquest divendres, 12
d’octubre, coincidint amb
la festa de la Hispanitat a
l’Estat espanyol. Sota el lema
“Jove, el 12 d’octubre, res a
celebrar”, les JERC faran una
classe des de la unió dinàstica dels Reis Catòlics fins la
independència a la plaça de
la Porxada a les 11 del matí a
càrrec d’Enric Pujol, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Riells,
les JERC han organitzat una
classe d’història que impartirà un antic professor de l’institut de Bigues i Riells a les
12 del migdia al centre cívic.

A Figaró, els mestres de l’escola Montmany treballaran al matí però sense alumnes
Sant Celoni / Figaró
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Tertúlia sobre la
construcció mediàtica
d’un relat nacional, a
la Garriga
La Garriga
MARC POU

Els treballadors de l’Hospital
de Sant Celoni van proposar
aquest dilluns a la direcció
del centre treballar amb
normalitat aquest divendres,
dia de la Hispanitat. També
han pres una decisió similar els mestres de l’escola
Montmany, de Figaró. Els
professionals d’aquest centre
han decidit anar a treballar,
tot i que no ho faran amb
alumnes perquè el 12 d’octubre estava marcat com a festa
en el calendari escolar fixat a
finals del curs passat.
A l’Hospital de Sant
Celoni, la direcció del centre no s’ha oposat que es
treballés. Finalment, però,
s’ha optat per fer una activitat simbòlica per evitar
enrenous en la programació
de visites i quiròfans, així
com també la facturació
d’aquests. De forma simbòlica, el personal del centre
sanitari assistirà a una xerrada aquest divendres per
no celebrar la Hispanitat.
Serà a les 9 del matí i girarà
al voltant d’una nova tècnica
de la pròtesi de maluc a partir d’un estudi realitzat pel
servei de traumatologia del
mateix Hospital. Es tracta
d’un avenç que presenten
per primera vegada aquest
mateix dijous en un congrés
a Sabadell. La xerrada serà al
mòdul 4 de les instal·lacions
i està oberta al públic en
general.
A Figaró, part dels mestres
treballaran de les 9 del matí a
la 1 del migdia. Altres aniran
a l’escola una estona durant
el matí per mostrar el desacord amb la festa espanyola.
El claustre, format per 10 professors, va decidir treballar
i la direcció de l’escola es va
posar en contacte amb l’inspector. Des del Departament
d’Ensenyament, però, els van
recordar que no podien fer
classe amb alumnes perquè
aquest divendres està marcat
com un dia festiu. “Vindrem
amb senyeres i farem feina al
despatx”, comenta Anna Jordà, secretària de l’escola. El

Una estelada de 160 metres
quadrats de rajoles a Palautordera
Santa Maria de Palautordera

Les 4.000 peces de rajoles de ceràmica que
conformaran una estelada de 160 metres

centre no descarta modificar
el calendari escolar del curs
2013/14 perquè el 12 d’octubre de l’any que ve sigui
lectiu. En tot cas, s’haurà de
debatre al consell escolar, on
també hi ha representants

quadrats aquest divendres a Santa Maria
de Palautordera ja estan a punt. Els organitzadors del concurs de paletes van pintar
les rajoles de l’estelada que s’anirà muntant
durant el matí de divendres. Servirà per
recollir diners per a La Marató de TV3.

dels pares i de l’Ajuntament.
“Es podria canviar per una
festa catalana com Sant
Jordi o la marededéu de
Montserrat”, apunta Jordà.
Aquest divendres, però,
és un dels vuit festius al

llarg de l’any en què tots els
comerços poden obrir. Això
farà que hi hagi activitat en
centres comercials –com el
Sant Jordi, a l’Ametlla– però
no serà, almenys a priori,
amb caràcter reivindicatiu.

L’Ametlla obrirà al públic
les oficines de l’ajuntament
L’Ametlla del Vallès/La Garriga

Les oficines municipals de l’Ajuntament de
l’Ametlla estaran obertes aquest divendres
de 8 del matí a 3 de la tarda, l’horari habitual.
L’alcalde Andreu González (CiU) va proposar
no fer festa a la resta de regidors del govern,
que van acceptar. “No tenim res a celebrar.
Nosaltres, la festa la vam fer l’Onze de Setembre”, afirma. L’activitat “no serà la d’un dia
normal”, admet l’alcalde. Tot i això, estaran
obertes les oficines de l’edifici històric i Can
Muntanyola. La idea del govern es va traslladar per correu electrònic a la norantena de
treballadors –s’hi inclouen els operaris de la
brigada o els conserges– que podran optar per
anar a treballar o no. Si aquest divendres van
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a la feina, l’Ajuntament els retornarà el festiu
treballat amb un dia de festa quan ells triïn.
“Tenen tota la llibertat per decidir què fan.
No els hem pressionat”, comenta González
que explica que fins el mateix divendres no
sabrà quina ha estat la resposta de la plantilla.
D’altra banda, l’Ajuntament de la Garriga,
ha ofert als treballadors la possibilitat d’anar
a treballar aquest divendres, després d’haver
rebut algunes peticions. L’alcaldessa, Meritxell Budó, aclareix que en tot cas es treballarà
de portes endins i no de cara al públic. Els treballadors tampoc no rebran compensació en
hores extres ni en dia festiu. Alguns responsables polítics municipals han avançat que
treballaran el dia de la Hispanitat.

Òmnium Cultural ha organitzat per a aquest divendres
una tertúlia a la plaça del
Silenci de la Garriga en què
els periodistes Jordi Barbeta
i David Bassa parlaran sobre
“La construcció mediàtica
d’un relat nacional. Aquí,
allà i a Europa”. Serà a les 12
del migdia i després, a les 2,
es farà un dinar amb mongetes del ganxet i botifarra de
la Garriga i una sobretaula
musical amb l’actuació de
Carles Belda i Marçal Ramon.
Hi col·laboren l’Ajuntament
i l’Assemblea Nacional Catalana.

L’ANC de la
Garriga cobrirà
l’ajuntament amb
una gran estelada
La Garriga

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de la Garriga
penjarà aquest diumenge
a les 5 de la tarda una gran
bandera estelada que cobrirà
totalment la façana de l’ajuntament. Es farà durant la festa de l’estelada, que s’obrirà
amb una exhibició del pilot
de la Garriga Marc Guasch i
a continuació l’Ajuntament
i tres entitats garriguenques
apadrinaran les plaques que
s’instal·laran a les entrades
del municipi, on es podrà
llegir “Municipi per la Independència”.

