
Dilluns, 10 de setembre de 2012

  Festa major de Sant CeloniNOU9 CALAIX EL 19

Tot i que la festa major ha estat menys 

lluïda que altres anys per la retallada 

pressupostària, la gent de Sant Celoni 

ha sortit al carrer i ha convertit tots 

els actes en un èxit de participació. Un 

cop més el Corremonts, la competició 

entre Senys i Negres, ha estat l’eix 

vertebrador i el gran animador de la 

festa: tot el poble s’ha mobilitzat per 

un o altre bàndol i la gran igualtat en 

les diferents proves depararà, aquest 

dilluns, un veredicte emocionant.
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Sant Celoni s’ha tenyit de verd i negre durant els dies de festa. Divendres, la plaça de la vila es va omplir per disputar-se el punt d’una de les proves estrelles, el Correxarrups

Senys i Negres, l’ànima de la festa
Les dues colles afronten l’últim dia amb màxima igualtat en la competició i amb molt d’humor i bon rotllo

Empat entre els planters                   
de Senys i Negres al Corretxutxes

L.C.

Senys i Negres tenen un bon planter que 
assegura el futur de les dues colles per molts 
anys. Els més petits es van enfrontar aquest 
dissabte, disfressats de pirates, en una nova 
edició de la seva prova estrella, el Corretxut-

xes. La prova puntuable va estar passada per 
aigua. Els bombers van ruixar Senys i Negres 
i l’objectiu era omplir el màxim possible un 
cubell d’aigua. Tot s’hi valia: samarretes i 
pantalons fora per escórrer-ho al màxim i 
aprofitar les melenes de les noies per fer 
pujar els mil·límetres d’aigua. La prova es va 
resoldre amb un empat entre ambdues colles 
que ho van celebrar conjuntament. 
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Sant Celoni

Laia Coll

Màxima emoció entre les 
colles dels Montsenys i els 
Montnegres al Corremonts 
de Sant Celoni, que afronten 
aquest dilluns l’últim dia de 
festa amb la màxima igualtat 
en el marcador. Els Senys 
prenen un lleuger avantatge 
de mig punt (2,25 a 1,75) als 
Negres.

Divendres, la Senyoreta 
Muntanyetes donava el tret 
de sortida al Corremonts, i 
convidava el seu amic 110 del 
Facebook, que curiosament 
era l’alcalde Joan Castaño, 
qui va inaugurar la festa. Tot 
seguit, Senys i Negres van 
veure’s les cares en una nova 
edició del Correxarrups, que 
va trobar a faltar les bandes 
d’animació que guiaven cada 
una de les colles. Senys i 
Negres, però, s’animen sols i 
van començar a competir. Era 
l’inici del Corremonts i no 
s’hi valia a badar.

 La primera prova, un 
autèntic repte de coordina-
ció per muntar un puzzle 
pràcticament immuntable va 
acabar amb victòria negra. 
El segon repte, aconseguir 
creuar la plaça sense que et 
rebentessin els globus, va 
acabar amb empat. La ter-

cera prova, que consistia en 
omplir uns cubells d’aigua 
va ser verda i, l’última, una 
autèntica prova de germanor 
entre colles, que consistia a 
fer petons amb els llavis pin-

tats de vermell l’equip con-
trari va acabar amb empat, 
però va demostrar el bon 
rotllo entre colles. Al final, 
victòria dels Senys per 0,75 
a 0,25 dels Negres perquè les 

proves puntuables eren la de 
l’aigua i la dels globus. Per 
acabar, els qui no van témer 
un refredat van remullar-se 
amb espuma. 

Diumenge a la tarda, les 

dues colles van jugar-se les 
cartes a la rucada, que es va 
tenyir clarament de verd i 
que un any més va reunir més 
d’un miler de persones que 
van animar com mai els seus. 
Els Senys van guanyar les 
dues primeres rondes i això, a 
banda de donar-los el punt de 
la rucada, els permetia avan-
çar-se a la competició del Cor-
remonts. Tot i que ja estava 
tot fet per part dels Verds, es 
va decidir fer la tercera ronda 
de la rucada, què les dues 
colles van fer junts. 

Aquest dilluns serà el dia 
clau per a les colles amb tres 
punts en joc. El dia comença 
amb la cursa de les ermites, 
que donarà un punt a la colla 
amb més representants. A la 
tarda, Senys i Negres hauran 
de demostrar la seva força 
a l’estirada de corda i, tot 
seguit, a la plaça de la Vila es 
posarà punt i final al Corre-
monts i a la festa major amb 
la prova del ball del fanalet. 
Caldrà veure si la formiga 
negra acabarà amb les dues 
victòries consecutives dels 
Senys o, per contra, seran els 
Senys qui escriguin una nova 
pàgina de la història del Cor-
remonts amb tres victòries 
consecutives. Sigui com sigui 
però, segur que acaba amb 
una abraçada entre colles. 


