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El diputat d’ERC 
Dionís Guiteras 
parla dimecres a Cal 
Bach de Prats

Prats de Lluçanès ERC 
de Prats ha organitzat per 
aquest dimecres a 2/4 de 9 
a Cal Bach l’acte “Cap a la 
independència”, amb el dipu-
tat al Parlament i alcalde de 
Moià, Dionís Guiteras. L’acte 
s’emmarca en la campanya 
“2014 Decidim Llibertat” 
amb què ERC explica el full 
de ruta cap a la independèn-
cia. Al final, hi haurà un torn 
de precs i preguntes.

Acte de solidaritat 
amb dos osonencs 
inculpats per 
l’ocupació de Banesto
Vic La Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) 
d’Osona convoca un acte per 
dijous a les 10 del matí per 
acompanyar al jutjat de Vic 
els dos osonencs inculpats 
en la denúncia de Banesto 
per ocupar l’oficina de Vic 
el 6 de març passat. Els dos 
únics osonencs que van par-
ticipar en la tancada són Xevi 
Generó i Quim Soler, tots dos 
també militants de la CUP. 

Des de l’Ajuntament diuen que no en saben res i s’atribueix a una acció externa

Misteriosa desaparició de    
la bandera espanyola d’Olost

de la delegada del govern 
espanyol a Catalunya, María 
de los Llanos de Luna, que 
complís la llei i la pengés. 
Malgrat les crítiques que li 
van ploure la setmana pas-
sada, Freixanet va intentar 
trobar la vessant positiva 
al fet de penjar la bandera 
espanyola al pal de l’ajun-
tament, en una posició més 
preeminent que la catalana 
i, per suposat, que l’estelada: 
“És una eina pedagògica per-
què el poble vegi clarament 
com juga l’Estat”.

Freixanet també havia con-
vidat el poble a actuar. I ho 
feia proposant que es pen-
gessin estelades en balcons 
i finestres per demostrar 
l’autèntic sentiment de la 
població. Algú, però, va pre-
ferir anar més enllà i actuar 
de forma més expeditiva des-
penjant la bandera espanyola 
de la façana de l’ajuntament 
d’Olost.

Olost

J.C.

La bandera espanyola que 
l’Ajuntament d’Olost havia 
fet penjar al pal de la façana 
de la casa consistorial per 
complir amb els requeri-
ments del govern espanyol 
ha desaparegut. La nit de 
dijous a divendres algú la va 
despenjar i se la va endur. 
Ni des de l’Ajuntament en 
saben res. Divendres, tre-
balladors de la corporació 
es limitaven a dir que la 
bandera ja no hi era, i aquest 
diumenge l’alcalde, Josep 
Maria Freixanet, deia que 
“a dia d’avui s’ignoren les 
causes” de la desaparició 
de la polèmica bandera. 
L’única pista sobre el fet que 
l’han despenjat des de fora 
de l’Ajuntament és algun 
missatge que s’ha publicat 
en xarxes socials, tipus “El 
poble ha parlat. Alcalde, pen-
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Divendres ja només tornaven a onejar la bandera catalana i la d’Olost

saves que duraria gaire? Som 
el Lluçanès!”.

Sigui qui sigui qui s’ha 
endut la bandera, ara li tre-
uen, ni que sigui durant un 

temps, un problema de sobre 
a Josep M. Freixanet, que no 
havia ocultat la certa inco-
moditat que li representava 
haver hagut d’acatar l’ordre 


