21

Calaix

JORDI BLAS

EL 9 NOU

El sopar de dissabte a la nit a la plaça de la Vila va reunir un gran nombre de veïns i veïnes

Frec a frec entre Senys i Negres

Passió
gegantera
durant la
festa

Els Senys se situen un punt per davant dels Negres a la festa de Sant Celoni
Sant Celoni
Laia Coll
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Frec a frec entre MontSenys
i MontNegres en el Corremonts de Sant Celoni
per aconseguir la clau del
municipi i proclamar-se
guanyadors de la festa major
d’enguany.
De moment, a falta de
conèixer el resultat de les
proves puntuables d’aquest
dilluns i de les proves que
encara s’han de puntuar
per part del jurat, tot resta
molt obert entre les dues
colles. Els Senys, tot i que
van començar amb molt mal
peu, han aconseguit un lleuger avantatge d’un punt per
davant dels Negres.
La colla dels MontNegres
va arribar a l’inici de la festa major, divendres passat,
amb un avantatge de 2 punts
perquè havien guanyat les
proves del cap de setmana
anterior de la Donació de
Sang i el Medievàlia. Divendres, al Correxarrups, que va
aplegar més de 1.000 persones, els Negres van arrasar
davant dels Senys guanyant
aquesta competició per un
clar 3-1.
Amb un 5-1 en el marcador
general, tot feia pensar que
la força negra anava camí
d’un nou rècord i de proclamar-se guanyadora del Corremonts 2011 per golejada.
Dissabte a la tarda, però, va
ser el torn dels més petits de
cada colla, que van jugar les
seves cartes, i també va ser
el moment en què l’efecte

Els gegants van fer una cercavila diumenge al matí

ovella Verdi va fer el seu
efecte. En un intens Rodaxuxes, els més petits dels Senys
van aconseguir imposar-se
als negres per un clar 3,5 a
0,5 punts.
Diumenge va ser el torn de
les sardanes que, enguany,
coincidint amb la Diada
Nacional de Catalunya, s’ha
inclòs la ballada de sardanes
com a prova puntuable entre
la competició de Senys i
Negres i en aquesta es valorava quina de les dues colles
era capaç de fer una sardana
més gran. En aquesta prova,
hi havia dos punts en joc,
un per als més petits de 16
anys i l’altre per als adults.

Els Senys van aconseguir fer
les dues rotllanes més gran
i van emportar-se els dos
punts.
Amb aquest panorama
d’un resultat general de 6,5
a 5,5 favorable a l’equip dels
MontSenys i a falta de 13
punts per valorar dels 25
en joc, tot resta molt obert
i caldrà esperar les proves
d’aquest dilluns per conèixer
la colla guanyadora.
Els Senys, per la seva part,
lluitaran per aconseguir una
fita que, fins al moment mai
han assolit: guanyar en dues
edicions consecutives. Per la
seva part, els Negres faran
l’últim esforç entre aquest

Dilluns, 12 de setembre de 2011

apassionant duel per intentar arrabassar la clau de la
vila als Senys i eixamplar
així el seu llarg historial de
victòries.
Aquest dilluns, les dues
colles es veuran les cares a
la cursa de les ermites, a la
rucada i a l’estirada de corda. A més, en el Veredicte
del Corremonts que tindrà
lloc dilluns al vespre i que
conclourà la festa major, el
jurat haurà de donar a conèixer quina de les dues colles
ha fet la millor campanya,
qui és el guanyador dels
Flash Move, que comptabilitza dos punts, i la prova de
Senys i Negres pel món.

La varietat d’actes programats per a la festa major de
Sant Celoni, pensats per a
petits i grans, ha fet que els
carrers del municipi s’omplissin de gent per gaudir
de l’ambient festiu. Un any
més, a part de les tradicionals competicions entre
Senys i Negres, els actes
més multitudinaris han
estat el pregó, que ha anat a
càrrec de la Colla Gegantera
i Grallera de Sant Celoni
amb motiu del seu 30è aniversari, el sopar popular de
dissabte al vespre i la plantada i posterior cercavila de
gegants diumenge, en què
va quedar demostrat, un cop
més, que Sant Celoni és una
ciutat gegantera. A banda,
la proposta de classes d’iniciació de Dirti Jump i la respectiva competició ha causat
molta curiositat, sobretot
entre el col·lectiu jove, així
com també han aplegat molta gent les havaneres i la
paella d’arròs.
Aquest dilluns se celebrarà
el tradicional ball de festa
major, que enguany canvia
d’emplaçament i es trasllada
a la plaça de la Vila per poder
aplegar un major nombre
de gent. A les 8 del vespre,
començarà l’acte final de
festa major, que acabarà amb
una tempesta diabòlica per
part de la Colla de Diables de
Sant Celoni.

