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Malgrat que els Senys van posar èmfasi en totes les proves, com a l’estirada de corda, no es va poder emportar la victòria de la festa major 
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L’alcalde de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, va donar la clau de la vila a la líder dels Negres, Helena Tarragó

La colla de Sant Celoni s’imposa als Senys en el 10è aniversari de la festa major

La clau del poble, per als Negres 
Sant Celoni

Yolanda Duque

Després de l’empat de l’any 
passat, que va deixar un 
regust de boca una mica 
amarg per a les dues colles 
participants, l’esperat vere
dicte del Corremonts de la 
desena festa major de Sant 
Celoni va atorgar la victòria 
a la colla dels Negres. El 
resultat final va ser de dotze 
punts dels vencedors contra 
els nou punts de l’equip dels 
Senys, que varen començar 
la competició amb avantatge, 
però no van acabar d’encer
tar en les darreres proves. 

L’alcalde, Francesc Deu
lofeu, va ser l’encarregat 
d’entregar la clau de la vila 
a la cap de colla dels Negres, 

Helena Tarragó, en un fi de 
festa carregat d’emotivitat i 
on es va fer una multitudi
nària projecció de les millors 
imatges de la festa major 
d’enguany. 

El darrer dia de la festa 
va començar amb una acti
vitat de bicicletes al carrer 
i va tenir, com a plats forts, 
la passejada dels gegants, 
el concert de festa major a 
l’Ateneu, l’estirada de corda 
entre Senys i Negres (prova 
puntuable per al Corre
monts) i, com a colofó dels 
quatre dies de celebracions, 
un espectacular castell de 
focs d’artifici. 

CLOENDA DE FESTA AMB             
VALORACIONS POSITIVES 

La festa major d’enguany 
es pot considerar un èxit de 
participació ciutadana, atesa 
la quantitat d’entitats que 
s’hi han implicat i la manca 
d’incidents. Almenys unes 
quaranta associacions de 
signe molt divers, que van 
des de l’àmbit de la cultura 
popular al de l’esport, han 
participat d’una manera o 
altra en la celebració. En 
aquest sentit, des de l’Ajun
tament, el regidor de cultura, 
Jordi Cuminal, ha volgut fer 
una primera estimació molt 
positiva: “L’equip de govern 
qualifica la festa major d’èxit 
il·lusionant.” “Encara s’ha 
de fer una valoració tècnica 
i una altra amb les entitats 
i comissions implicades, 
així com amb l’associació de 
veïns del Pertegàs, però ara 
per ara tot són felicitacions 
i bons comentaris”, explica 
Cuminal. 

El regidor de Cultura 
també ha afegit que la festa 
major ha aconseguit fer aflo
rar el sentiment d’orgull de 
sentirse celoní i celonina. 
“Ens dóna més força per fer 
front als reptes que tenim 
plantejats com a poble”, afe
geix.
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Els Blaus també van guanyar a la prova de Trempalacaixa

La festa major dóna el triomf a una colla per primer cop 
Els Blaus vencen a Llinars 
llinars del Vallès

J.B.M.

Els Blaus van guanyar la 
competició de la festa major 
després d’imposarse als Ver
mells en més proves. És el 
primer any que la festa major 
de Llinars atorga una victòria 
a una colla, malgrat els anys 
de rivalitat i competicions. 

Els Blaus van guanyar les 
tres estirades de corda, el 
concurs d’allioli, el
tir de precisió i el Trem
palacaixa, mentre que els 
Vermells es van emportar la 
menjada de flams, la burrica
da i el concurs d’aparadors. 
Les dues colles van empatar 

a la guerra de l’aigua. 
La festa major es va tancar 

aquest dijous després d’una 
setmana plena d’actes amb 
massiva participació. Entre 
les novetats, va tenir molt 
bona acollida la disco mòbil 
ligth per als més joves, on no 
se servia alcohol. Dimecres, 
unes mil persones van omplir 
la pista annexa per presenci
ar el magnífic espectacle
de música celta de Dealan 
i d’An Dúlra Tap i el mun
tatge de dansa irlandesa de 
la Tap Dancing Celtic Caos 
que, durant una hora i mitja, 
va combinar el tap dancing 
irlandès amb el claqué o el 
body percuss. 

La festa va acabar dijous 
passat amb el concurs de pae
lles i el dinar de germanor, 
que va tornar a establir un 
nou rècord de participació. 
Tampoc va faltar la diada 
castellera que els Xics de 
Granollers protagonitzen 
des de fa 15 anys i, aquesta 
edició, amb els Sagals d’Oso
na com a convidats. Els Xics 
van descarregar el quatre 
de set amb agulla, el quatre 
de set i el tres de set. Per la 
seva part, els Sagals d’Osona 
van descarregar el quatre de 
set, el tres de set i la torre de 
sis. La trobada castellera va 
acabar amb els tradicionals 
pilars de comiat.


