
Festa major de Sant Celoni

La rucada serà diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al passeig Onze de Setembre La colla dels Montsenys ha guanyat les dues darreres edicions de la competició

A Sant Celoni fa dies que és 
festa major. Tot i que la festa 
comença oficialment aquest 
divendres, el color verd i 
negre fa dies que és present 
als carrers de la vila i entre la 
gent, que espera impacient 
la festa i el Corremonts. Tot 
i que la colla dels Montne-
gres van guanyar el punt 
de la donació de sang (168 
a 155 acaptes) el darrer cap 
de setmana, el plat fort de la 
competició és des d’aquest 
divendres i fins dilluns. Els 
Negres, aquest any sí, volen 
demostrar d’una vegada per 
totes la força negra i trencar 
amb l’hegemonia dels Senys, 
que fa dos anys que guanyen. 
La colla verda, però, no els 
posarà les coses fàcils per-
què no volen deixar perdre 
l’oportunitat d’aconseguir el 
triplet. El guanyador del Cor-
remonts, que aquest any té 
un nou format menys com-
petitiu, es donarà a conèixer 
dilluns a al vespre a la plaça 
de la Vila.

El Corremonts tindrà 7 
punts en joc, a diferència 
dels anys anteriors, que en 
tenia 25. La primera prova 
del cap de setmana serà 
divendres amb el Correxar-
rups, l’enfrontament estre-
lla. L’inici serà divendres a 
les 11 de la nit a la plaça de la 
Vila, on es portaran a terme 
les quatre proves, dues de les 
quals seran puntuables. Les 
proves que puntuen, però, 
no es donaran a conèixer fins 
al final, quan la senyoreta 
Muntanyetes –que farà de 
directora d’orquestra– desta-
pi la pancarta de Can Ramis 
que desvelarà l’enigma de 
quines proves ha decidit 
l’organització que puntuïn i, 

per tant, qui és el guanyador. 
Els 4 xarrups es faran a la 
plaça del Bestiar i a la plaça 
de l’Església. Al final, Senys 
i Negres podran banyar-se 
amb espuma a la plaça i cele-
brar que Sant Celoni està de 
festa.

Dissabte, els més petits 
s’enfrontaran al Correxutxes, 
que enguany es farà al pàr-
king del Pavelló Municipal, 
perquè el pati de La Salle 
–on s’ha celebrat els darrers 
anys– ha quedat petit pel 
creixement de nens que hi 
han participat en els darrers 

anys. Els nens hauran d’anar 
disfressats de pirates senys o 
pirates negres. Diumenge, a 
2/4 de 7 de la tarda, al Carde-
lús hi haurà la rucada, una de 
les proves que desperta més 
expectació. Senys i Negres 
hauran de competir a dalt 
d’un ruc per poder sumar un 
punt al Corremonts. Es faran 
tres rondes, de cinc voltes 
cada una, l’equip que aconse-
gueixi caure menys vegades 
de les cinc voltes i, per tant, 
creui la línia d’arribada pri-
mer més vegades s’emporta-
rà un punt de ronda. Al final, 

la colla amb més rondes 
guanyades de les tres en joc 
sumarà un punt al còmput 
del Corremonts.

El dia fort, i en què es deci-
dirà el guanyador d’aquest 
any, serà dilluns, amb tres 
proves puntuables. El dia 
començarà amb la cursa de 
les ermites, amb sortida i 
arribada al pavelló. La colla 
amb més participants sumarà 
un punt. A les 7 de la tarda 
Senys i Negres hauran de 
demostrar la seva força i 
estratègia en l’estirada de 
corda. Petits, homes i dones 

s’enfrontaran a l’avinguda de 
la Pau. 

A partir de les 8 del vespre 
a la plaça de la Vila, les dues 
colles tindran un últim duel 
en una de les novetats d’en-
guany: el ball del fanalet. 
Qui aconsegueixi mantenir 
el fanalet –que ha de ser fet 
a mà i amb espelma– encès 
més estona, s’emportarà un 
punt i si la parella és Negre i 
Seny es repartirà el punt. Si 
el jurat té dubtes es farà una 
segona eliminatòria amb una 
parella de cada colla i una de 
mixta escollida a l’atzar. Tot 
seguit, la senyoreta Munta-
nyetes donarà a conèixer el 
guanyador del Corremonts 
2012. Els Senys aconseguiran 
la tercera victòria consecuti-
va o els Negres recuperaran 
la clau de Sant Celoni?

Montsenys i Montnegres es tornen a veure les cares en un Corremonts renovat

Un repte en verd i negre

Vine a gaudir

de la FESTA!

T’hi esperem!

Tota la informació a: www.santceloni.cat/festamajor

Divendres, 7 de setembre de 2012
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