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L’estirada de corda, aquest dilluns, va decantar la balança de la victòria cap a la colla dels Negres, encara que la categoria d’homes va ser per als Senys

El guanyador de la festa major de Sant Celoni no es va decidir fins a la última prova, l’estirada 

Els Negres esgarrapen la 
victòria per segon any

Un escena del veredicte de la competició festiva, el vespre de dilluns

Sant Celoni

Yolanda Duque

Aquesta festa major ens ha 
deixat un dels Corremonts 
més competits que es recor-
den. Senys i Negres van 
lluitar aferrissadament a 
tots i cada un dels reptes i, 
finalment, la balança es va 
decantar del costat negre. 
A falta de la darrera prova, 
les dues colles anaven empa-
tades a punts. No es podia 
demanar més emoció quan 
dilluns, últim dia de festa, 
poc abans de les 7 de la tarda, 
MontSenys i MontNegres 
escalfaven motors per dispu-
tar la prova de l’Estirada de 
Corda. 

La prova del desempat 
va mantenir la intriga fins 
l’últim segon, ja que la colla 
verda va guanyar la categoria 
d’homes i els Negres es va 
endur la victòria en l’estira-
da infantil i en la de dones. 
Amb un resultat definitiu 
de nou punts i mig per als 
Negres i vuit punts i mig per 
als Verds, l’alegria de la colla 
guanyadora va esclatar en el 
mateix moment de finalitzar 
la prova, a l’avinguda de la 
Pau, i es va traslladar poc des-
prés a l’aparcament del pave-
lló d’esports, on va tenir lloc 
la lectura del veredicte i l’en-
trega de la clau de la vila, que 
els MontNegres  van recollir 
de la mà de l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu. 

Tot seguit, els assistents van 
poder gaudir de l’espectacle 
de focs artificials, que va 
posar punt i final a la festa 
major d’enguany. 

ARROSSADA POPULAR 
ECOLÒGICA

El darrer dia de festa major 
va començar amb un taller 
d’engalanar bicicletes i va 
continuar amb una passejada 
en bicicleta pels carrers de 
la vila. Els nens van tenir els 

seus moments de diversió 
amb la festa del confetti i la 
festa de l’escuma, mentre 
que els grans van gaudir de 
l’arrossada popular que es 
va fer al parc de la Rectoria 
Vella. En aquesta ocasió, es 
va voler llençar un missatge  
de respecte al medi ambient 
i es va apostar pel reciclatge. 
Igual que en el sopar popular 
de diumenge, es van fer ser-
vir gots i plats retornables, 
coberts biocompostables per 
llençar amb la fracció orgàni-

ca i es va demanar als assis-
tents que separessin tots els 
materials de rebuig segons la 
seva categoria. 

Com és habitual, dos dels 
actes més concorreguts de 
la recta final de la festa 
major celonina van ser la 
passejada de gegants, que va 
acabar amb una ballada a la 
residència d’avis de la Verge 
del Puig, i el ball de fi de 
festa amb l’orquestra Costa 
Brava, que es va celebrar a 
l’Ateneu. 

L’Ajuntament 
valora la 
festa major 
positivament

Sant Celoni

Y.D.

Col·laboració de les entitats 
i èxit de participació ciuta-
dana són els dos punts de la 
festa major que tots els grups 
polítics amb representació 
municipal han volgut desta-
car. L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu, creu 
que, tot i l’ajust pressupos-
tari, s’ha pogut mantenir el 
nivell de les activitats i s’ha 
notat que la gent ha gaudit 
al màxim la festa major. Deu-
lofeu ha volgut subratllar el 
bon ambient que s’ha viscut 
a la vila i ha destacat el paper 
que la festa major té a l’hora 
del que ha anomenat “fer 
poble”. El regidor de Cultura, 
Jordi Cuminal, ha coincidit 
amb l’alcalde, alhora que 
ha remarcat l’esforç de les 
entitats i l’Ajuntament per 
“organitzar una festa amb un 
pressupost propi de deu anys 
enrere”. 

Des del principal grup a 
l’oposició, el cap dels socia-
listes, Joan Castaño, també 
destaca la col·laboració de les 
entitats celonines. Per Cas-
taño, “el major protagonisme 
ha de ser per a les entitats 
perquè han fet possible que 
el nivell de la festa es man-
tingui”. Per la regidora de la 
CUP, Montserrat Vinyets, 
la festa major ha anat “prou 
bé”, tot i que creu necessari 
revisar el model per intentar 
convertir-la en un esdeveni-
ment plenament participatiu.


