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La Granja, millor 
carrossa a Aiguafreda

Aiguafreda

Al Carnaval d’Aiguafreda, la 
Masia La Granja va guanyar 
el premi a la millor carrossa, 
mentre que Pippi Calzas-
largas va ser la millor compar-
sa gran. El premi a la petita 
va ser per a Monjos de l’Alt 
Congost; la millor disfressa 
individual per a Ian El Pirata, 
i la millor infantil per al Cotxe 
dels Mossos d’Esquadra. Les 
Tortugues Ninja van guanyar 
el premi a l’originalitat. Van 
obtenir accèssits la comparsa 
Totes cap al cole, i la carrossa 
Xiringuito do Brasil.

Premi per a unes formigues     
a Sant Fost

Sant Fost de Campsentelles

La comparsa de formigues de la 
colla Los Farolillos va guanyar el 
primer premi del concurs de dis-
fresses del Carnaval de Sant Fost de 

Campsentelles que es va fer dissabte. 
En la categoria individual, el premi 
va ser per a Adivina. Al Carnaval hi 
van participar 12 comparses i 9 a la 
categoria individual. El jurat va valo-
rar l’originalitat i l’elaboració de la 
disfressa, a més dels complements i 
la posada en escena.

Sant Esteve de Palautordera 
balla gitanes

Sant Esteve de Palautordera

Les gitanes també van ser les protago-
nistes diumenge passat a Sant Esteve 
de Palautordera amb motiu de la fes-
ta de Carnaval. Les diferents parelles 

van fer una cercavila a les 11 del matí 
fins a la plaça, on a les 12 del migdia 
va començar la ballada, organitzada 
pel Casal Cultural (a la foto). 

D’altra banda, a Palautordera, les 
gitanes es van fer diumenge a la tar-
da. Dissabte a la tarda es va fer la rua 
amb més de 450 persones.  

Després de 22 anys no s’ha fet l’enterrament de la sardina

Queixa dels Diables de Sant Celoni 
per la supressió del correfoc

Una de les comparses de la rua de dissabte a la tarda
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L’acte dels Diables de dimecres a la tarda va reunir una trentena de persones

Sant Celoni

EL 9 NOU

La supressió de l’enterra-
ment de la sardina i el pos-
terior correfoc que es feia 
a Sant Celoni els darrers 22 
anys cada Dimecres de Cen-
dra com a cloenda del Car-
naval, ha provocat un gran 
malestar a la Colla de Dia-
bles, organitzadora d’aquests 
actes. Els membres de la 
colla es van presentar a 2/4 
de 6 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament, on van repar-
tir fullets per informar de la 
supressió de l’enterrament 
de la sardina i del correfoc. 
També van fer una vetlla, 
una petita timbalada i es va 
llegir un discurs crític cap a 
la classe política i la monar-
quia. Fins i tot van advertir 
que si l’Ajuntament no se’n 
feia responsable, la colla 

podria desaparèixer. “Si ells 
no es volen fer responsables 
dels correfocs, creiem que 
nosaltres ja hem fet massa. 
No és que tirem la tovallola 
com el nostre Benedicto, el 
que passa és que la gent es 
va cremant. Així que, a dia 
d’avui, amb 23 anys d’histò-
ria, si els feudals no canvien 
la Colla de Diables de Sant 
Celoni morirà per abandona-
ment”, van dir.

Segons els Diables, els 
actes no s’han fet per la man-
ca de ganes i el poc interès de 
l’Ajuntament. “Si haguessin 
avisat amb temps s’hauria 
fet”, diuen. L’Ajuntament va 
suspendre els actes de dime-
cres arran d’una nova norma-
tiva a nivell europeu, impo-
sada l’any passat, que regula 
totes les activitats de caire 
pirotècnic, però que en cap 
cas les anul·la. Des dels Dia-

bles consideren que si tots 
s’haguessin posat les piles 
ho haurien pogut fer. “Espe-
rem que el següent correfoc, 
per la festa major, es pugui 
celebrar amb tota normalitat. 
Si és per ganes i voluntat de 
la colla, així serà”, avisen. 
Aquest divendres a les 6 de 
la tarda hi ha una reunió 
entre la colla i l’Ajuntament 
per trobar una solució.

D’altra banda, les compar-
ses guanyadores de la rua 
de Carnaval de dissabte a la 
tarda van ser Kagu’m tot (la 
més original); Picapedra i 
Trepitja fort (que van empa-
tar com a més animades) i Els 
miserables en versió catalana 
(la més elaborada). Aquests 
també van guanyar un premi 
a Sant Antoni de Vilamajor. 
El nombre de comparses i 
públic, però, va ser menor 
respecte als darrers anys.


