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CENTELLES
S'ha celebrat, com cada any, la tradicional festa del Pi de Santa Coloma, que vé
continuantse sense interrupció desde temps immemorial, encara que l'any que havem
acabat, va venir de poch com no's celebrava, degut a la indiferencia dels joves fadrins
que on els que per regla general s'emprenen sempre aquesta festa. No podém menos
que criticar la conducta de la gran majoria que, en arribant la festa major, no mes
pensan en ballades y res mes, deixant perdre aquestes costums típiques y senzilles
que tenen totes les poblacions de nostra terra y que. Tant bé pintan el carácter de la
mateixa; y aixís mateix no'ns podem estar d'alabar com se mereix l'entusiame
demostrat per aqueixa festa per part dels jóvens casats Pere Borrás y Lluis Brugué que
dos dies avans se posaren d'acort ab uns quants d'altres també casats per continuar la
tant antiga costum abandonada dels fadrins, no faltanthi tampoch el que sens dubte es
el més entussiasta de la dita festa, conegut pel sobre-nom de "Guixá",( que ja fá
cincuanta anys que hi pren part, tant si els administradors son fadrins com casats).
El dia senyalat, 30 del finit mes y any y vigília de la festa major d'hivern, al punt de les
dotze del mitx-dia se feu l'entrada del Pi amb acompanyament de l'orquestra "Catalana
Nova", de Granollers y ab les acostumades salves de carrabines que portan tots els
que hi prenen part, seguint totes les cerimonies com els demés anys y essent penjat el
Pi devant de la imatge de la. Santa Patrona en la Iglesia Parroquial, ab els
corresponents penjolls de pomes y enfilerades de neules, en qual lloch s'ha d'estar fins
al dia dels Reys després del Ofici Major.
El dia 31,festa de Santa Coloma, hi hagué solemne Ofici y processó ab la citada
orquesta, cantant les glories de la Santa el Rvnt. Miquel Camps, beneficiat de la
Catedral de Vich, y a la tarde y nit d'aquell dia y del següent 1 de Janer, concerts y
balls per la dita orquesta en la societat "La Violeta" y en el "Casino" per l'orquesta
"Moderna Catalana", també de Granollers.
- En el finit any 1907 hi han hagut en aquesta Vila 63 naixements y 54 defuncions,
haventhi,per consegüent, un aument de 9 habirants.
- Se parla molt de que'ls automóvils que han de circular entre Vich y Manresa
passarán per nostra població cap a Castelltersol y Moyá,en lloch de passar per la
carretera que aquí en dihem de dalt o sigui per Collsuspina. No cal dir que tothom se
n' alegraria moltíssim, y seria un nou favor que faria a la Villa el fill de la mateixa y
gerent de l'empresa D. Miquel Pratmarsó, la familia del qual passa moltes
temporades en la magnífica torre que aquí posseheix.
- Fa poch que tenim, pel servei de nits, un altre sereno, junt al que hi havia; millora
que temps há se feya necessaria, puix la població ha anat creixent y a la hora de
despertar a la gent que vá a la fábrica, qu'es la gran majoria, no podia atendre a tot
arreu com era degut.

