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L’estirada de cordes de dones va ser una de les darreres proves de la festa major de Sant Celoni

La colla verda es va imposar als Negres per 15,5 a 9,5 punts

Els Senys guanyen el Corremonts 
de la festa major de Sant Celoni

Sant Celoni

El 9 NOU

La colla dels Senys ha gua-
nyat el Corremonts de la fes-
ta major de Sant Celoni des-
prés d’aconseguir 15,5 punts, 
davant els 9,5 que va obtenir 
la colla dels Negres. Algunes 
de les proves disputades van 
ser completament verdes, 
com la gran traca, la recollida 
d’ous i la torderada, totes 
incloses dins el Correxarups. 
En la prova de feliç aniver-
sari van obtenir mig punt. 
Pel que fa al Corretxutxes, 
els Senys es va emportar mig 
punt d’El món dels inferns 
i de la traca final, i un punt 
de l’encercla la forca i estira 
la cua. A la rucada els Senys 
també van guanyar un punt, 
igual que en la prova de Play 
Station / Wii i en la cursa de 
les ermites. La colla verda 
es va acabar imposant en 
l’estirada de corda de dones 
i la d’homes, i la Campanya. 
Les dues colles es van repar-
tir el punt de la prova Senys 
i Negres pel món i el de la 
donació de sang. 

Els Negres van aconseguir 
mig punt de la prova Feliç 
Aniversari del Correxarrups, 
del món dels inferns i de la 
traca final del corretxutxes. 
Els Negres es van adjudicar 
la rucada i els curts de festa 
major, on van sumar dos 
punts per prova, a més de les 
dues sardanes i l’estirada de 
corda infantil.

La Baixada de 
Llits de Sant Feliu 
arriba diumenge a 
la majoria d’edat

Sant Feliu de Codines

Gemma Permanyer

La Baixada de Llits i Andrò-
mines de Sant Feliu de 
Codines, un dels actes més 
esbojarrats i que genera més 
expectació del calendari fes-
tiu del poble, arribarà aquest 
diumenge a la tarda a la 
majoria d’edat. La divuitena 
edició de l’activitat organit-
zada pel Grup del Correfoc 
del Follet i la Fantasma man-
té el format de les anteriors 
edicions: a les 12 del migdia 
hi haurà la concentració de 
llits a la plaça Josep Umbert 
Ventura i a partir de les 5 de 
la tarda, la primera baixada. 

El primer recorregut 
sortirà del barri de Santo 
Domingo i arribarà al centre 
cívic, mentre que la segona 
baixada sortirà del carrer 
Pervera per arribar a la plaça 
Josep Umbert. Els organitza-
dors esperen, com cada any, 
“al voltant d’una trentena de 
llits i andròmines”, segons 
comenta Marc Capa, presi-
dent del Grup del Correfoc. 

L’entitat, a més, ha cedit 
cinc llits a diverses colles 
perquè els preparin per a la 
baixada, una acció que ja fa 
alguns anys que es fa. “És 
una manera d’incentivar la 
participació perquè no per a 
tothom és fàcil tenir un llit 
tot l’any a casa. Nosaltres els 
cedim la plataforma i ells 
els decoren a la seva mane-
ra”, afegeix Capa. A més 
d’aquests, hi ha colles que 
fa setmanes que preparen la 
seva andròmina.

La Baixada, que és l’aperi-
tiu de la festa major, es tanca-
rà amb un sopar popular a la 
mateixa plaça Josep Umbert.

Obertes les 
inscripcions per al 
nou curs de la Xarxa 
de Centres Cívics
Granollers

El proper 13 de setembre 
comença el període d’ins-
cripció als cursos i tallers de 
la Xarxa de Centres Cívics 
de Granollers. Les inscrip-
cions es poden fer fins al 
dia 1 d’octubre als centres 
cívics de Can Bassa, Can 
Gili, Palou, Jaume Oller i 
Nord o per internet (www.
granollers.cat/ovac). S’han 
preparat cursos de body 
balance, coaching, tècnica 
metamòrfica, patchwork, 
capoeira, ball country, inicia-
ció a l’esgrima, maquillatge, 
cuina sana, preparats medi-
cinals, cuina de festa o classe 
d’àrab, entre altres.

La prova sardanista se la van emportar els Negres

La bicicletada va tenir participants de totes les edats


