
Sant Celoni

Laia Coll

La colla dels Montnegres de 
Sant Celoni es vol fer veure i 
no només durant els tres dies 
de la festa major de setem-
bre. Per això estan fent els 
tràmits per constituir-se com 
a entitat municipal i lluir, 
estiu i hivern, el color negre.

Una trentena de persones, 
joves i grans, estan impul-
sant l’entitat dels Montne-
gres. La història va néixer fa 
dos anys, quan un grup de 
gent que no formaven part 
de cap entitat van comen-
çar a ajuntar-se per pintar 
parets, engalanar el poble 
i fer notar la força negra, 
amb menys suport associatiu 
que la colla dels Montsenys. 
Històricament, sempre hi ha 
hagut més entitats al darrere 
de la colla verda, fet que faci-
lita organitzar activitats. 

Enguany, el grup de Negres 
van participar en una de les 
activitats que el col·lectiu 
08470 van organitzar per La 
Marató de TV3 i després van 
voler participar a la Mostra 
d’entitats de Sant Celoni, 
però per fer-ho necessitaven 
constituir-se com a entitat. 
Aquest any no hi van arribar 
a temps, però si tot va bé 
la propera edició esperen 
ser-hi. “Volem dinamitzar i 
moure tot el poble. L’entitat 
està oberta a tothom i volem 
participar i col·laborar en 
activitats que s’organitzen 
a Sant Celoni durant l’any. 
Per la festa major també ens 
serà més fàcil organitzar-nos 
i fer coses”, explica una de 
les impulsores de l’entitat, 
Maria Blanché. 

Quant a la competició de la 
festa major, Blanché remarca 
que “per suposat”, els Negres 
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La voluntat és col·laborar durant tot l’any en les activitats que es facin al municipi

Els Montnegres es constituiran 
com a entitat a Sant Celoni
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Els Montnegres instal·len cada dilluns, dimecres i divendres una caravana a la plaça de la Vila per vendre marxandatge

el paper són la Colla dels 
Montnegres, que fa setmanes 
que cada dilluns, dimecres i 
divendres de 7 a 9 del vespre 
es deixen veure a la plaça 
de la Vila amb el Formiguer 
Mòbil. Venen samarretes, el 
cava que han fet enguany els 
Montengres, una estelada 
de la colla que estrenaran 
aquest divendres i altres arti-
cles per poder reinvertir-ho 
en material per adornar el 
poble. Possiblement, però, 
això no és garantia de victò-
ria perquè els Senys també 
desitgen la clau.

Les colles Montsenys i 
Montnegres competiran una 
vegada més per guanyar la 
festa major, que serà un nou 
exercici de superació per dos 
motius: una festa major amb 
menys proves i superar la 
ingenuïtat que van exposar 
l’any passat. El repte és gran.

Dinamitzadors de la festa 

des de fa més de 10 anys
Sant Celoni

L.C. 

Els Montsenys i els Montne-
gres són les dues colles de la 
festa major de Sant Celoni i 
des de fa més de 10 anys són 
l’eix principal de les festes. 
Dinamitzen els actes i des 
dels dies previs ja fan bullir 
l’olla, pintant el poble i engi-
nyant noves propostes per 
sorprendre i ser millor que 
l’altre. Senys i Negres es dis-
puten amb passió els punts 

del Corremonts cada any 
amb l’objectiu d’aconseguir 
la clau de Sant Celoni, símbol 
de victòria.

Actualment, la clau la té la 
colla dels Senys que va acon-
seguir la victòria de l’any 
passat amb 14,25 punts dels 
25 que hi ha en joc. La colla 
verda també va ser la gua-
nyadora a la festa major de 
2010, mentre que els Negres 
van guanyar dues edicions 
consecutives, la del 2008 i 
del 2009. 

La urbanització 
Royal Park, de 
Gualba, a punt 
pels dies de gresca
Gualba

La urbanització Royal Park de 
Gualba està a punt per encetar 
la seva festa major. Començarà 
aquest divendres a les 9 del 
vespre amb el grup de percus-
sió Fem Soroll. A 2/4 de 10 del 
vespre hi haurà el pregó, que 
servirà de tret de sortida de la 
gresca i d’altres actes com la 
botifarrada popular. Més tard 
hi haurà concert amb el grup 
Son Cubano MXL i a les 12, 
continuarà la festa amb una 
disco mòbil. L’endemà, dissab-
te a les 9 del matí, se celebrarà 
una trobada de cotxes clàssics 
amb la col·laboració de Clas-
sic Motor Club Montseny. A 
les 10 del matí, hi haurà un 
torneig de futbol  masculí i 
femení per a totes les edats i 
mitja hora després, un torneig 
de dòmino. A les 11 del matí, 
hi haurà jocs infantils tradi-
cionals. Al migdia tindrà lloc 
l’arrossada popular que donarà 
pas a més actes esportius i un 
ball de nit. La festa clourà diu-
menge, amb actes  familiars 
com la bicicletada popular o el 
concurs de truites.

Santa Agnès, 
a punt per 
celebrar la seva 
festa d’estiu
Santa Agnès de M.

Des del proper dimecres 22 
i fins diumenge 26 d’agost 
Santa Agnès de Malanyanes 
celebrarà la seva festa 
major d’estiu, amb un gran 
nombre d’activitats per a 
tothom, en què col·labora i 
participa tot el teixit social 
i associatiu. De dimecres a 
diumenge, els participants 
podran gaudir amb el sopar 
popular, el ball de festa 
major, els concerts joves, 
les activitats infantils, les 
tradicionals havaneres i 
la representació de l’obra 
Audiència i-real, amb Toni 
Albà, el dissabte 25 d’agost.
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Presentat a Castellterçol 
un llibre de plantes 
aromàtiques per a la cuina

Castellterçol

Castellterçol va acollir el 
dijous passat la presentació 
del llibre Les plantes aromà-
tiques, escrit per Montserrat 
Roig i Núria Duran, un tre-
ball de més de 200 pàgines, 
amb 8 làmines a color on 
s’inclouen 26 plantes foto-
grafiades i una quinzena de 
plats cuinats amb elles. A 
l’acte, que es va fer a la casa 
d’Enric Prat de la Riba, tam-
bé hi va participar el micòleg 
Ramon Pascual (a la dreta de 
la foto, a la taula amb Roig i 
Duran).  

guanyaran”, tot i que “l’im-
portant és participar” que el 
de menys és guanyar. Tot i 
això, tant Negres com Senys 
s’hi deixaran la pell per acon-

seguir la clau de Sant Celoni. 
Els Senys volen revalidar 
la victòria i els Negres tor-
nar a guanyar. De moment, 
qui agafa avantatge sobre 


