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Els Negres es van imposar clarament en les estirades de corda que es van fer dilluns a la tarda, darrer dia de festa major

La colla dels Montnegres ha aconseguit tornar a guanyar els Senys

La força negra s’imposa al 
Corremonts de Sant Celoni

Sant Celoni

Laia Coll

La festa major de Sant 
Celoni va cloure dilluns al 
vespre amb la proclamació 
de la colla dels Montnegres 
com a guanyadora del Cor-

remonts 2012, la competició 
que enfronta Senys i Negres 
en el marc de la festa major. 
La colla dels Negres, després 
de dos anys en blanc, va 
aconseguir la victòria gràci-
es a un dilluns rodó en què 
la colla va fer valer la seva 

força negra i no va perdre 
cap dels tres punts en joc. El 
resultat final va ser de 4,25 
punts pels Negres pels 2,75 
dels Senys. Dilluns comen-
çava el tercer i últim dia de 
festa amb màxima igualtat 
en la competició. Els Senys 

s’avançaven per mig punt 
gràcies als 0,75 punts del 
Correxarrups, el mig punt 
del Corretxutxes i el punt de 
la rucada. 

El nou model de competi-
ció d’enguany va afavorir la 
colla dels Negres, que van 

aconseguir guanyar el punt 
de la cursa de les ermites, 
una prova tradicionalment 
verda i que en aquesta edició 
es valorava la participació 
més alta. Els Negres van 
portar 291 persones, per les 
274 que van assistir a la cur-
sa com a representació dels 
Senys. Amb aquest punt, els 
Negres aplanaven al camí cap 
a la victòria. Només havien 
de guanyar un dels dos punts 
que quedaven per proclamar-
se campions. 

A l’estirada de corda, els 
Negres no van deixar cap 
opció als Senys i van poder 
celebrar la victòria abans 
que s’acabés la prova. Van 
imposar-se clarament a les 
estirades de nens i de dones, 
fet que ja els donava el punt 
i els proclamava campions. 
L’estirada d’homes però, es 
va fer que els Senys pogues-
sin demostrar el seu orgull 
i així ho van fer. Els Senys 
van guanyar amb patiment 
i van poder cantar: “senys 
sense Seny, l’orgull del Baix 
Montseny”.

Amb el Corremonts ja 
decidit, es va fer el ball del 
fanalet que va acabar amb 
mig punt per cada colla. La 
Senyoreta Muntanyetes va 
anunciar els carrers i cases 
més ben engalanats i el vere-
dicte poc després de les 9 de 
la nit en una plaça de la Vila 
plena a vessar. “Ara diré el 
veredicte i la colla que gua-
nyi saltaran perquè estaran 
contents, i els altres també 
saltaran perquè també esta-
ran contents”, va dir la Mun-
tanyetes, que va saber predir 
el que passaria pocs minuts 
després. Senys i Negres van 
celebrar plegats la fi de la 
festa major i van ballar fins 
passades les 10 de la nit. 

Raquel Vila guanya la panera 
de la Recapta de festa major
Granollers

Raquel Vila és la guanyadora de la 
panera de la Recapta de festa major, 
formada per 45 regals aportada per 
diferents establiments. En aquesta 

edició de la festa hi van participar 
99 establiments comercials. En el 
mateix acte també es va entregar el 
premi de l’establiment guanyador 
del concurs d’aparadors de la festa 
major, que ha estat per la botiga 
Vinus&Brindis.
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Llerona tanca la festa major
Llerona

Llerona va tancar dimarts els actes 
de la festa major, que havien comen-
çat el 2 de setembre amb teatre. Un 
dels darrers actes que va aplegar més 
gent va ser el sopar de festa major 

de dilluns al vespre, que va omplir 
el Consell del Poble. Dimarts també 
va tenir lloc l’estirada de corda tant 
infantil com adulta, i els partits de 
futbol damunt del fang. A la fotogra-
fia superior, un moment de la festa 
de l’escuma.


