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La majoria de municipis de la co-

marca viuran aquest cap de setmana 

la festa de Carnaval amb cercaviles, 

rues, concursos i balls. A la rua de 

diumenge a la tarda de Granollers, 

per exemple, hi participaran 25 com-

parses. Una de les tradicions més ar-

relades a la comarca lligades a aques-

ta festa és el Ball de Gitanes, que es 

podrà veure a diferents municipis, 

com Sant Celoni, Llinars, Montmeló, 

Granollers o l’Ametlla.

Diversos municipis organitzen ballades de gitanes per Carnaval

L’hora de les gitanes
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La plaça de la Vila de Sant Celoni s’omple de dansaires i de públic amb el Ball de Gitanes

Sant Celoni

EL 9 NOU

Una de les tradicions del Car-
naval a la comarca del Vallès 
Oriental són les ballades de 
gitanes. Diversos municipis 
conserven aquesta tradició, 
més o menys arrelada.

A Sant Celoni, les gitanes 
seran protagonistes diumen-
ge al matí i al migdia, amb 
83 parelles de la Colla del 
Filferro i 94 parelles de la 
Colla del Ferro. A 3/4 d’11 
del matí sortirà la comparsa 
del Ball de Gitanes del Casal 
dels Avis fins a la plaça de 
la Vila. A les 12 es farà l’en-
trada solemne a la plaça pel 
Capità de Cavalls, el Vell i la 
Vella i una vintena de Dia-
blots. Després dels discursos 
començarà el ball amb els 
balladors de la Colla del Fer-
ro i de la Colla del Filferro, 
acompanyats per la Principal 
del Ferro, l’Orquestrina del 
Filferro i el Grup de Percus-
sió de l’Escola de Música.

El Ball de Gitanes està 
documentat a Sant Celoni 
des de l’any 1767. Es va 
recuperar els anys 50 i 60, i 
el 1981 ja va esdevenir una 
de les principals festes del 
poble.

La tradició de ballar gita-
nes a Llinars es remunta a 
21 anys enrere. La ballada es 
farà diumenge a partir de les 
11 del matí, quan començarà 
la cercavila per les places, 

primer a la de l’Ajuntament, 
i després a la de Damià 
Mateu, Santa Maria i de 
l’Església. A 2/4 d’1 comen-
çarà la ballada a la plaça dels 
Països Catalans, organitzada 
per la Colla Giola amb la 
col·laboració de Diables La 
Piula.

A l’Ametlla del Vallès, 
com cada any, es faran dues 
ballades de gitanes. La pri-
mera serà dissabte a les 5 
de la tarda al pavelló amb 
les colles de Lliçà d’Amunt, 
Cerdanyola i l’Ametlla. La 

música anirà a càrrec de 
la Banda de Joves Músics 
de Mollet. La segona serà 
dimarts que ve a les 6 de la 
tarda amb la participació de 
l’escola bressol l’Ametllet i 
les colles de l’Ametlla.

Diumenge a les 5 de la tar-
da, a La Fàbrica, serà el torn 
del ball de gitanes de Santa 
Eulàlia de Ronçana, organit-
zada per la colla local. Serà 
una ballada de la roda amb 
la participació de les colles 
de gitanes de Mollet, Parets, 
Santa Perpètua, Antics Dan-

saires de Cerdanyola i Colla 
de Gitanes de Santa Eulàlia.

A Montmeló, l’Agrupa 
ha organitzat un vall de 
gitanes per diumenge a les 
11 del matí al pavelló poli-
esportiu amb la participació 
de les colles de gitanes de 
Cerdanyola-Llinars, la Lla-
gosta i les colles de Veterans 
i Grans de Montmeló.

D’altra banda, la Colla 
de Gitanes Cancell del 
Montseny ballarà diumenge 
a partir de les 5 de la tarda a 
la plaça de la Vila. 

La rua de 

Santa Maria de 

Palautordera 

tindrà set carrosses

S. Maria de Palautordera

La rua de Carnaval de Santa 
Maria de Palautordera tindrà 
aquest any set carrosses. La 
majoria estaran formades 
per les AMPA de les escoles 
Font Martina, Matagalls i 
Cabirol de Santa Maria de 
Palautordera i Vallmanya de 
Sant Esteve de Palautordera. 
També hi participaran el 
Grup de Joves i l’AEIG Ber-
nat Perpunter. La rua sortirà 
dissabte a les 5 de la tarda 
des de la plaça Major. A 2/4 
de 7 de la tarda arribarà a 
l’envelat, on es farà públic el 
veredicte del jurat i l’entrega 
de premis, hi haurà animació 
infantil amb Roleguita & 
Boquerón, a més d’animació 
infantil, sopar i ball.

El Carnaval de les 
Franqueses tindrà una 
única rua com a novetat

Arriba el Carnaval 

de Parets amb canvi 

d’espai i de dia
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El Carnaval de les Franque-
ses canvia de format. A dife-
rència d’altres anys, hi haurà 
una única rua que sortirà de 
la plaça de l’Ajuntament i 
arribarà a la plaça de l’Espol-
sada, que es farà dissabte a la 
tarda. A les últimes edicions 
hi havia dues rues, amb sor-
tida des de Bellavista i des de 
Corró d’Avall, que acabaven 
a la zona esportiva de Corró 
d’Avall.

Una altra novetat d’aquest 
any serà la participació a la 
rua de les escoles bressol del 
municipi, amb una comparsa 
amb més de 200 adults i més 

de 100 nens i nenes. També 
hi haurà comparses de les 
AMPA de l’escola Camins i 
l’Institut El Til·ler, o la dels 
Diables Encendraires.

La trobada de comparses 
serà a 1/4 de 6 de la tarda a 
la plaça de l’Ajuntament. Un 
quart d’hora més tard es farà 
la sortida. L’arribada a la pla-
ça de l’Espolsada es preveu 
cap a 3/4 de 7 de la tarda. A 
continuació hi haurà ball i 
l’entrega de premis del con-
curs de comparses. 

Bellavista també tindrà 
una rua amb sis comparses 
pels carrers del barri, men-
tre que a Llerona i Corró 
d’Amunt hi haurà diferents 
balls.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El Carnaval de Parets arriba 
aquest any amb novetats 
referents a l’emplaçament i 
a la data. Així, s’ha recuperat 
el Barri Antic i l’entorn de la 
plaça com a lloc de celebració 
del Carnaval, que es farà diu-
menge, en lloc de dissabte 
com s’havia fet fins ara. La 
cercavila sortirà a 2/4 de 12 
del migdia de dissabte des 
del carrer Monistrol, i acaba-
rà el recorregut a la plaça de 
la Vila.

Una altra de les novetats 
és que el jurat deliberarà 
durant la cercavila i no 
es farà la desfilada per la 

passarel·la per agilitar el con-
curs i fer-lo més participatiu. 
En aquesta edició es torna-
ran a premiar les disfresses 
més divertides i originals de 
cadascuna de les categories: 
infantil, adult i comparses.

Les persones que participin 
a la rua de forma individu-
al no hauran d’inscriure’s 
prèviament. Les comparses 
s’hauran d’inscriure prèvia-
ment a Can Rajoler.

Mentre duri la deliberació 
del jurat, el públic podrà 
gaudir d’un vermut popular. 
L’actor i animador Jordi Rius 
serà l’encarregat d’engrescar 
la rua i de dinamitzar l’entre-
ga de premis, que tindrà lloc 
a partir d’1/4 de 2 del migdia.

Cinquè any 

de ballada 

de gitanes a 

Granollers

Granollers

EL 9 NOU 

Les gitanes també seran 
les protagonistes dis-
sabte a les 7 de la tarda 
a la plaça de la Porxada 
de Granollers. L’Esbart 
Dansaire de Granollers ha 
organitzat, per cinquè any 
consecutiu, una ballada 
amb una trentena de pare-
lles que aprenen aquest 
ball des de la tardor pas-
sada.

Les gitanes que ofe-
reix l’Esbart Dansaire 
de Granollers s’han anat 
adaptant a les possibilitats 
i a la realitat actual. S’han 
adaptat les coreografies, 
s’han creat noves músi-
ques i nous arranjaments 
per fer que les gitanes no 
només siguin un record 
de tradicions passades. 
Aquest dissabte balla-
ran 28 parelles al so de 
la Cobleta de la Copeta 
(música en directe) i des-
granant les contradanses, 
el xotis, la catxutxa, la pol-
ca i la jota. També es farà 
el ball de brutes.

El ball de gitanes havia 
estat molt arrelat a 
Granollers els segles XVIII 
i XIX. A principis del XX 
van desaparèixer. Des-
prés va haver-hi diversos 
intents de revifar-les.


