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L’organització allibera la quitxalla de decidir el
Corremonts canviant el dia del Correxutxes

El Correxutxes, que tradicio-
nalment tancava les proves
puntuables pel Corremonts i
donava la colla guanyadora,
a partir d’aquesta edició ja no
serà així. L’organització de la
Festa Major ha cregut conve-
nient  al l iberar  la  quitxal la
d’aquesta  responsabi l i ta t
“perquè mol ts  nens  ho
passaven malament  s i  no
guanyaven”. Per això, enlloc
de celebrar-se el dilluns a la
tarda, la prova s’ha traslladat
al dissabte a la tarda i, com
sempre tindrà a Pep Callau
com animador .  La  sor t ida
serà de la Creu.

Correxarrups de
Montsenys i Montnegres

És una de les proves del
Corremonts més mult i tudi-
nàries i  la que tradicional-
ment  obre  la  confrontació
entre les dues colles la nit del
divendres. La sortida serà de
la plaça de la Vila. Hi haurà
quat re  proves  (At rapa’ ls ,
vesteix-te del teu color, a reco-

llir  olives i  el gran pis que
tindran lloc als carrers Cam-
pins i Ramis, l’aparcament del
pavel ló  i  a l  Passeig  de  la
Rectoria Vella) i cinc xarrups,
sense alcohol pels menors de
18 anys  i  a  escol l i r  pe ls
majors d’edat. Es pot partici-
par a partir dels 14 anys.

Rucada
electrònica

Durant  e l  concer t  de
l’orquestra Tràfic, Montsenys
i Montnegres competiran per
veure quin grup aguanta més
temps sobre  e l  ruc  cata là
mecànic. Es donarà un punt
al guanyador de la prova.

Sopar popular, aquest any
dues-centes places més

Aquest any el sopar popular de la plaça de la Vila tindrà dues-
centes places més, per tant 1.200 persones tindran l’oportunitat
de participar del sopar. Cent tiquets estan reservats per autoritats
i representació. La resta només podran comprar deu tiquests per
persona. A la mateixa plaça es donaran números de tanda i l’horari
aproximat que els serviran el sopar. L’objectiu és fer-lo el màxim
de transparent per evitar polèmiques passades i evitar cues
d’hores per no res. L’arrossada al Parc de la Rectoria Vella serà
l’altre gran àpat popular.

Senys i Negres
pel Món

Una prova  habi tual  de ls
últims anys. es tracta d’haver-
se fet fotografies amb el mo-
cador  cor responent  en  e ls
l locs  on  s ’hagi  anat  de
vacances.  La  prova  va l  un
punt.


