
Dilluns, 5 de setembre de 2011

CULTURA NOU9EL 21

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

La geganta de Sant Celoni, la Maria del Puig, en la cercavila del diumenge que es va fer conjuntament amb els gegantons de les escoles

Els gegants de Sant Celoni van fer una cercavila fins al turó de la Mare de Déu 

Els gegants surten d’excursió     
amb els gegantons de les escoles

Sant Celoni

Laia Coll

Diumenge al matí els 
gegants de Sant Celoni, en 
Martí i la Maria del Puig, van 
anar d’excursió fins al turó 
de la Mare de Déu acompa-
nyats de tots els gegantons i 
capgrossos de les escoles: la 

Tona (escola Cor de Maria), 
la Jana i en Joan Baptista 
(escola la Salle), la Mariona 
i l’Ona (escola Pallerola), 
en Soler de Vilardell (escola 
Soler de Vilardell), la Ilu 
(escola Avet Roig), en Tabi, 
la Tabina i la Cuca (escola 
la Tordera), els capgrossos 
Picot i Tornillo (escola Pas-

cual), el Tigretón (escola 
Montnegre), i en Barrufet i 
Gnom (La Caseta del Bosc)

La jornada va començar 
amb una plantada de gegants 
a la plaça de la Vila i va 
seguir amb una visita a la 
residència d’avis Verge del 
Puig on es van fer ballar els 
gegants i gegantons. Els avis 

van mostrar-se molt con-
tents de la visita d’en Martí 
i la Maria del Puig, així com 
també de tots els gegantons 
que les escoles han construït. 
Ja des de la residència, es va 
enfilar, a ritme de gralla i 
molt animats, la pujada del 
carrer Verge del Puig per 
arribar a un lloc que, fins a 

dia d’avui, i tot i tenir uns 
gegants que han pujat cims 
com el Canigó o el Puigmal, 
no havien visitat mai, el turó 
de la Mare de Déu. Un cop 
allà, les més de 2.000 perso-
nes que van assistir a l’acte 
van compartir un refrigeri. 
Amb aquest acte, emmarcat 
dins la celebració dels 30 
anys de la Colla Gegantera 
i Grallera de Sant Celoni, 
s’han donat per tancades 
totes les activitats que des de 
l’entitat s’han portat a terme 
al llarg de l’any amb les esco-
les del municipi. El president 
de l’entitat, Jordi Deumal, ha 
destacat l’alta participació i 
el fet de pujar al turó de la 
Mare de Déu, “un lloc espe-
cial i simbòlic” al qual encara 
no havien pujat. “Ha estat 
molt emotiu”, diu Deumal.

Dissabte, en un format 
més íntim, els geganters van 
fer un sopar que va aplegar 
més de 250 persones que 
són o han estat membres de 
la colla o han ajudat a tirar 
endavant l’entitat, per reme-
morar els 30 anys de gegan-
ters a Sant Celoni. 

Per a aquest dimecres dia 
7, la colla ha organitzat un 
sopar popular davant del 
seu local, situat al carrer 
Sant Pere. Durant la tarda 
es podrà visitar el recinte, 
així com també participar 
en diverses activitats per als 
nens o portar i fer ballar els 
gegantons i els capgrossos. 
Aquest divendres dia 9, la 
Colla Gegantera i Grallera 
de Sant Celoni serà l’encar-
regada de donar el tret de 
sortida de la festa major de 
Sant Celoni amb el pregó 
inaugural que es titula A la 
recerca del pregó perdut (II 
part). El diumenge dia 11 la 
colla oferirà una plantada de 
gegants en la que hi haurà 8 
colles més convidades que 
acabaran d’animar la festa, 
seguida d’un cercavila pels 
carrers del centre. 

Més de 1.000 persones 
participen a la Festa 
de la Bicicleta de 
Granollers
Granollers

Més de 1.000 persones van 
participar, diumenge al matí, 
a la Festa de la Bicicleta de 
Granollers que organitza 
anualment l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament. A 2/4 d’11 
del matí els ciclistes van 
sortir direcció al Circuit de 
Catalunya; un cop allà, els 
participants van poder donar, 
durant 45 minuts, voltes 
per l’asfalt del circuit. A la 1 
del migdia, els participants 
van tornar cap al Parc Firal 
de Granollers. Jordi Romea, 
cap del Servei d’Esports de 
Granollers, s’ha mostrat molt 
satisfet de com ha transcor-
regut la diada i ha volgut 
agrair la bona rebuda que ha 
tingut l’acte.


