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Llinars connectarà  
el Pla Morató amb  
el complex esportiu

Llinars del Vallès

L’Ajuntament de Llinars té 
previst connectar els habi-
tatges del Pla de Morató, 
en el límit amb el terme de 
Cardedeu, amb el complex 
esportiu municipal a través 
d’una via reservada per a via-
nants. El projecte té un pres-
supost de més de 215.000 
euros. L’Ajuntament ja fa 
temps que tenia projectat 
fer un vial per connectar les 
cases del nucli de Can Mora-
tó amb les primeres cases del 
nucli urbà de Llinars. El pro-
jecte preveu la construcció 
d’un vial d’uns tres metres 
d’amplada, paral·lel a la C-
251, des del límit amb el ter-
me municipal de Cardedeu i 
fins l’esportiu. Quan s’acabi 
aquest nou vial Llinars dis-
posarà d’un passeig d’uns 
dos quilòmetres que anirà de 
banda a banda del nucli urbà. 
J.B.M.

sant Celoni

Laia Coll

El naixement de la Diabòlica, 
filla del Diablot i la Diablesa 
és l’expressió més simbòlica 
dels vint anys de la colla 
dels Diables de Sant Celoni, 
que se celebra aquest 2010. 
D’ençà que el 23 de juny de 
1990, una nit de Sant Joan, 
el foc i la festa van arribar 
a Sant Celoni, el recorregut 
de la colla ha estat molt 
ampli i carregat de fites: la 
inauguració d’unes noves 
pistes d’esquí a Boí Taüll, la 
participació a la Cursa de El 
Corte Inglés amb el Drac de 
Vilardell, el mil·lenari (un 
miler de diables cremant a 
Canovelles), els pregons de 
festa major dels anys 2000, 
2005 i 2010.

Dins d’aquest any, el vintè 
aniversari ha estat present 
amb freqüència en les acti-
vitats de la colla, coneguda 
com La Pell del Dimoni: la 
sortida a la cova del Drac, la 
trobada del Bestiari-Zoo del 
Vallès-Maresme, el correfoc 
infantil i una baixada de car-
ros i l’espectacular foc de fes-
ta major han estat actes orga-
nitzats al voltant d’aquesta 
efemèride.

La trajectòria de la colla 
va començar en aquella nit 
de Sant Joan de fa vint anys, 
amb l’apadrinament dels Dia-
bles de Montornès. Ells van 

ser els que van mostrar-los 
el funcionament del món del 
foc. Al llarg d’aquest temps, 
la colla ha canviat de local: al 
començament, al local de les 
Aigües, Can Ramis i actual-
ment a la Cambra Agrària.

Actualment, una quaran-
tena de persones formen 
part de la colla, actualment 
amb Esteve Travessa al cap-
davant. Xavi Pascual, Ignasi 
Busquets, Núria Alsina, Joan 
Costa i Marçal Fonollet, 
respectivament, han estat 

els caps de colla abans de 
l’actual.

En vint anys, la colla de 
Diables s’ha convertit en un 
referent al municipi, més 
enllà de les seves participa-
cions periòdiques en actes 
festius, particularment en 
l’enterrament de la sardina 
de Carnaval i per la festa 
major –altres correfocs són 
més puntuals. La implica-
ció amb el municipi que els 
acull es tradueix en moltes 
activitats. Els diables van ser 

pioners en la primera barraca 
de festa major, va ser una de 
les entitats que va contribuir 
a tirar endavant la consulta 
popular per la independència 
i, properament, participa-
ran amb la comissió 08470 
per recaptar diners per a La 
Marató de TV3.

El 23 d’abril, els Diables 
organitzen una caminada 
fins a la cova per demostrar 
que la seva història es manté 
viva i que les ganes d’omplir 
els carrers de foc continuen.
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Una de les actuacions dels diables de Sant Celoni, que també implica els més petits

La colla ha organitzat diverses activitats per commemorar l’aniversari

Els Diables de Sant Celoni 
celebren vint anys d’existència

Sant Antoni  
de Vilamajor 
convoca el 
tretzè concurs 
de pessebres

sant antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’agrupació de Pessebristes 
de Sant Antoni de Vilamajor 
han convocat la 13a edició 
del Concurs Popular de Pes-
sebre, en què poden partici-
par aficionats als pessebres 
de Sant Antoni i Sant Pere. 
S’hi poden inscriure pesse-
bres populars construïts amb 
materials naturals tradicio-
nals, com molsa, suro, sorra, 
pedres i arbustos; i també de 
construïts amb guix i materi-
als manipulats. 

El jurat qualificador farà 
la seva visita al domicili dels 
concursants per valorar els 
pessebres inscrits el diumen-
ge 26 de desembre. Hi haurà 
una categoria d’adults i una 
de júnior, a més de la catego-
ria d’honor, en la qual queda-
ran inscrits els pessebristes 
adults que hagin obtingut 
el primer o segon premi tres 
vegades en les darreres sis 
convocatòries. El lliurament 
de premis es farà el diumen-
ge 2 de gener. 

També s’ha convocat el 12è 
concurs d’aparadors per a 
tots els comerços, bars, res-
taurants, entitats d’estalvi i 
altres locals amb aparador. 
Els participants han de posar 
a l’aparador algun element 
tradicional de pessebre i 
exposar-lo del 4 de desembre 
al 6 de gener.


