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Les passades festes de Sta. Coloma (Festa Major d'hivern) s'han celebrat amb
força lluïment essent molt animada la tradicional «Entrada del Pí» amb gran nombre de
galejadors acompanyats per l'Orquestra «Estrella Centellenca» formada per animosos
jovincels de la nostra vila.
En els oficis religiosos celebrats en l'Església Parroquial fou cantada amb molta
justesa per la Schola Cantorum de la parròquia la Missa «Sant Agustí» de Sancho
Marracó. Va fer el panegíric el Dr.Miquel Ordeig, qui amb la seva proverbial eloqüència
cantà les virtuts de la que fou verge i màrtir Santa Coloma prenent per tema les
màximes del mai prou plorat Bisbe Dr. Torras i Bages. «Poble que conserva la seva
tradició, és poble que escriu amb lletres d'or les pàgines de la seva història».
Una nota altament simpàtica fou durant l'ofici, la presència en el presbiteri
d'una representació formada per homes i jovincels, honorables galejadors. La
enhorabona!.
Les festes profanes foren descapdellades com de costum en eixa diada:
concerts i balls en les societats «Casino» i «La Violeta», sessions de Cinema a la Penya
i Sala Olimpia; en el Saló-Cafè del Foment Catòlic tingué lloc un selecte concert
executat per la citada Orquestrina «Estrella Centellenca» sota la batuta del distingit
jove i amic nostre En Xavier Traité. La concurrència restà sumament complascuda i era
tan nombrosa que omplenava el local.
A la nit, en el teatre del mateix centre tingué lloc una extraordinària funció
teatral a càrrec de la secció dramàtica del Centre Catòlic de La Sellera (Girona) que
representà el grandiós drama «Per Catalunya» i les divertides sarçueles «L'arribada del
Ministre» i «Per un contracte».
Escoltà aplaudiments en el curs de les mateixes especialment en la darrera puix
que hi assolí un grandiós èxit. Grat record servarem d'aquesta visita de tan bons amics.
—Com a balanç de l'any cal remarcar un xic de malestar entre els veïns
d'aquesta vila degut als afers de l'Ajuntament. Hom diu si les coses no van prou ben
endegades. Déu faci que en l'any que hem començat, els que porten el govern del
poble obrin amb major seny que en el passat!. Així sia.

