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Els Negres van poder escurçar distàncies amb els Senys gràcies a la rucada, l’esbojarrada cursa de relleus a cavall d’un ruc

Els Senys avantatgen els Negres
Els Senys dominen el Corremonts de la festa major de Sant Celoni, a dues proves del final

L’actor Toni Albà, caracteritzat de rei Joan Carles, va ser l’encarregat de fer el pregó de la festa

Sant Celoni

Yolanda Duque

Després de sis proves dis-
putades i quan encara en 
queden dues, l’equip dels 
Senys va endavant en el Cor-
remonts de la festa major 
de Sant Celoni d’enguany. 
La competició entre Senys i 
Negres va començar amb la 
prova de donació de sang, 
que es va saldar amb victòria 
de l’equip negre per cent 
trenta-dues donacions contra 
cent set. 

Amb tot, la primera prova 
emmarcada dintre dels actes 
de la festa major va ser el 
tradicional Correxarrups, 
consistent en quatre proves 
diferents i que es va decantar 
cap al costat de l’equip verd 
per un punt de diferència. 
Dissabte a la tarda va ser el 
torn dels més petits, amb el 
Correxutxes, que també va 
guanyar l’equip dels Senys 
per un punt. 

Els Senys també van obte-
nir el punt en joc a la prova 
de la ballada de sardanes, 
mentre que els Negres van 
poder escurçar distàncies 
guanyant la competició més 
esperada, la Rucada, una 
esbojarrada cursa de relleus 
a llom d’un ruc, on més d’un 
participant va acabar anant 

per terra i va necessitar les 
atencions de la Creu Roja.

Divendres a dos quarts 
d’onze del vespre, el balcó 
de la casa consistorial es va 
obrir per rebre sa majestat el 
rei Joan Carles. Toni Albà, un 
dels actors més populars del 
programa de TV3 Polònia, va 
ser l’encarregat d’inaugurar 
la festa major d’aquest any 
amb un divertit pregó que 

es va allargar durant gairebé 
mitja hora. Abans de la seva 
actuació, va ser l’alcalde de la 
vila, Francesc Deulofeu, qui 
es va adreçar als ciutadans 
presents per instar-los a gau-
dir de la festa i a divertir-se 
de manera sana i cívica.

El pregó de Toni Albà va 
fer un repàs dels diferents 
actes de la festa major, però 
es va centrar en l’explicació 

d’una anècdota fictícia sobre 
els problemes intestinals que 
va patir el suposat rei durant 
una desfilada del dia de la 
hispanitat.

 L’actor, molt ben carac-
teritzat de rei, no va parar 
de fer al·lusions a la família 
reial i a l’actual situació polí-
tica espanyola, esmentant 
en més d’una ocasió per-
sonatges com el periodista 

Federico Jiménez Losantos 
i els polítics Mariano Rajoy, 
Ángel Acebes, José Maria 
Aznar o Eduardo Zaplana. 
Albà també va tenir temps 
per recordar-se de la Cade-
na Cope, de la Conferència 
Episcopal i del seu president, 
Antonio Maria Rouco Varela, 
així com dels diaris La Razón, 
El Mundo o Abc. 

Després de l’aplaudit 
pregó, els caps de colla dels 
Senys i dels Negres, acompa-
nyats pel senyor Corremonts 
i amb l’animació de Pep 
Callau, van donar el tret de 
sortida de la festa. Els actes 
acabaran aquest dilluns, amb 
la darrera prova puntuable 
del Corremonts. L’estira-
da de corda entre Senys i 
Negres es farà a les set de la 
tarda, i constarà de versió 
infantil i d’adults.

Al llarg de la darrera jorna-
da de festa major, es farà el 
taller d’engalanar bicicletes, 
les sardanes amb la cobla 
Costa Brava, la passejada 
de gegants i una arrossada 
popular. El ball de tarda amb 
Toni Puigvert, el concert 
amb l’orquestra Costa Brava, 
la festa de l’escuma i el vere-
dicte del Corremonts seran 
els darrers actes, que prece-
diran l’espectacle pirotècnic 
de fi de festa.


