
Divendres, 5 de febrer de 2010

Primers actes de CarnavalNOU9 Calaix El 51

Diumenge s’estrenarà el ball de gitanes, ‘Filferrada’
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Els actes d’aniversari començaran aquest diumenge amb una ballada

Sant Celoni

El 9 NOU

Les gitanes de Sant Celoni 
estan d’aniversari. Aquest 
any coincideix el 25è aniver-
sari de la primera ballada de 
la Colla del Filferro i el trentè 
aniversari de la Colla del Fer-
ro. Per celebrar-ho,  aquest 
cap de setmana ja comencen 
els actes festius. Diumenge a 
les 11 del matí, a Can Ramis, 
s’inaugurarà l’exposició “25 
ballades del Filferro”, amb 
fotografies de la colla de tots 
aquests anys, tant procedents 
de l’entitat com de diversos 
veïns. La mostra es comple-
tarà amb dibuixos de nens 
sobre les gitanes. L’exposició 
estarà oberta de divendres 
a diumenge fins al 28 de 
febrer. En el mateix acte 
també es presentarà un joc 
d’ordinador sobre les gitanes 
i la web de gitanes del Baix 
Montseny. A partir d’aquest 
diumenge també està previst 
que els veïns engalanin els 
balcons amb uns mantons 
blancs, per tal d’omplir la fes-
ta de color. 

Els actes de diumenge es 
completaran amb una balla-
da, a la plaça de la Vila, en 
què la colla del Filferro estre-
narà un nou ball, Filferrada. 
També actuaran les colles 
convidades de Llinars, amb 
dos balls, i de Sant Esteve 
de Palautordera, amb dos 

balls més. També està pre-
vist que els integrants de la 
primera colla del Filferro 
(1986) ballin la Polca de Sant 
Celoni, mentre que la Colla 
del Ferro ballarà el vals. La 
música anirà a càrrec d’Els 
Solistes de la Costa.

Els actes es reprendran el 
cap de setmana de Carnaval 
amb la tradicional ballada de 
gitanes de diumenge a les 12 
del migdia. El 20 de febrer 
tindrà lloc la capvuitada amb 

un sopar de les tres colles 
del  Baix Montseny (Llinars, 
Sant Celoni i Sant Esteve de 
Palautordera), a la sala gran 
de l’Ateneu.

LA RUA DE CARNAVAL, 
DISSABTE A LA TARDA

D’altra banda, aquest 
divendres acaba el període 
d’inscripcions per la rua de 
Carnaval de Sant Celoni, a 
l’Oficina d’Atenció Ciuta-

dana. Les comparses han de 
tenir, com a mínim, 15 perso-
nes. La rua es farà el dissabte 
13 de febrer a partir de les 7 
de la tarda, i acabarà al ves-
pre amb un sopar a la pista 
coberta. Per tancar la nit, hi 
haurà un ball de disfresses 
amb l’orquestra Nueva Etapa 
al pavelló, amb concurs de 
comparses. Es repartiran 300 
euros a la comparsa més ori-
ginal, a la més animada i a la 
més elaborada.

La colla Filferro obre els actes 
dels 25 anys amb una exposició

Mollet 
inaugura el 
Carnaval, 
diumenge

Mollet del Vallès

El 9 NOU

Aquest diumenge també serà 
el dia del tret de sortida de la 
festa del Carnaval a Mollet. 
A 2/4 d’1 del migdia, al parc 
de Can Mulà, la companyia 
Carnamolles, formada per 
membres de grups de teatre 
local, representarà el naixe-
ment del Carnestoltes 2010, 
mentre que l’Esbart Dansaire 
de Mollet i la Mollet Jazz 
Band presentaran el Ball del 
barraló. 

La majoria d’actes, però, 
es concentraran el cap de 
setmana del 13 i 14 de febrer, 
amb la visita del Carnestol-
tes al Mercat Municipal, l’es-
cudella de Carnaval o la festa 
dels esplais a la plaça Prat 
de la Riba. Dissabte a 2/4 
d’11 del vespre tindran lloc 
dos balls de disfresses, un 
al Pavelló de la Riera Seca, 
organitzat per l’Associació 
de Balls de Saló, i un altre al 
Mercat Vell per als més joves 
amb el DJ Pipo. Els actes es 
reprendran diumenge amb 
una festa infantil de dis-
fresses a la plaça Pau Casals, 
amenitzada pel grup Vatua 
l’Olla. La tradicional rua de 
Carnaval començarà a 2/4 de 
5 de la tarda des de l’avingu-
da Gaudí, Jaume I, Berenguer 
III, avinguda Llibertat i plaça 
Pau Casals. En aquest esce-
nari, a 2/4 de 8 del vespre es 
farà el judici del Carnestoltes 
i tot seguit es lliuraran els 
premis de la rua. 

La gent més gran també 
tindrà un ball de Carnaval, el 
dimarts 16 a les 5 de la tarda 
al Mercat Vell. L’enterra-
ment de la sardina, dimecres 
a les 6 de la tarda, posarà 
punt i final a la festa de 
Mollet. En cas de pluja, els 
actes es traslladaran al Mer-
cat Vell, mentre que la rua es 
passaria al dia 21 de febrer.

Una vintena de 
comparses, a la rua 
de Canovelles

Canovelles

Una vintena de comparses 
participaran en la rua de 
Carnaval de Canovelles, que 
se celebrarà el proper dis-
sabte 13 de febrer a partir 
de les 6 de la tarda. La rua 
anirà des del carrer Indús-
tria a la plaça de la Joventut. 
Durant la desfilada, els 
grups disposaran d’un cotxe 
amb música. A les 11 del 
vespre, al Campanar, es farà 
un concert infernal a càrrec 
de la Colla de Diables de 
Canovelles.

Les colles de joves i grans s’han ajuntat en una

L’Ametlla tindrà aquest any 
quatre colles de gitanes

l’ametlla del Vallès

El 9 NOU

L’Ametlla ja té a punt les 
ballades de gitanes que farà 
per Carnaval. Aquest any 
ballaran quatre colles locals 
enlloc de cinc, ja que els 
joves i grans s’han ajuntat 
en una. En total hi haurà 
120 balladors, una trentena 
menys que l’any passat.

Les ballades, com sempre, 
es faran dissabte i dimarts a 
la tarda al pavelló d’esports. 
Un dels problemes que tenen 
actualment les colles és la 
manca d’un local fix on assa-
jar, segons ha explicat Emma 
Puig, membre de la Junta 
de la Comissió de Gitanes i 
Carnaval de l’Ametlla. “L’any 
passat vam assajar tots a la 

Rua i ball de 
disfresses a 
Sant Celoni

Sant Celoni

Sant Celoni, com ja és tra-
dicional, celebrarà una rua 
de Carnaval, dissabte 13 de 
febrer a la tarda, i un ball 
de disfresses, dissabte al 
vespre. Per participar en la 
rua, el termini d’inscripció 
acaba aquest divendres. 
Cada comparsa haurà d’estar 
formada per 15 persones 
com a mínim. La concen-
tració dels participants es 
farà a 2/4 de 7 de la tarda al 
carrer Esteve Cardelús. Les 
comparses participaran al 
XIVè concurs, i es premi-
arà la més original, la més 
animada i la més elaborada, 
amb 300 euros cadascuna. 
L’entrega dels premis es farà 
al començament del ball de 
disfresses, que tindrà lloc al 
pavelló municipal d’esports 
a partir de 2/4 d’11 del matí, 
amb l’orquestra Nueva Etapa 
i un discjòquei.
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Una de les ballades de l’any passat

mateixa escola, encara que 
en dies i hores diferents, 
però aquest any ens hem de 

repartir en diferents locals, i 
això representa força incon-
venients”, remarca Puig.


