
La presentació de la festa major es va fer divendres al matí i va acabar amb un brindis amb cava

El pressupost de festa s’ha reduït en 37.000 euros respecte a l’edició anterior

Senys i Negres lluitaran a Sant Celoni 
amb un nou format de Corremonts
Sant Celoni

Laia Coll

La senyoreta Muntanyetes 
es va deixar veure divendres 
passat per Sant Celoni. Això 
vol dir que es comencen a 
escalfar els motors de la 
festa major, que començarà 
aquest divendres, tot i que 
aquest cap de setmana ja hi 
ha hagut la primera prova 
puntuable del Corremonts, 
la donació de sang, i diversos 
actes que han deixat entre-
veure les ganes de festa.

Aquest any, ningú es pot 
refiar. Ni els Senys, per la 
superioritat que han aconse-
guit imposar en les darreres 
festes, ni els Negres, que 
després de dos anys esperen 
guanyar imposant la força 
negra, ja que canvia el for-
mat del Corremonts. Dels 
25 punts en joc que hi havia 
en la darrera edició, només 
n’hi ha 8. El canvi s’ha fet 
de manera conjunta entre 
Ajuntament i colles, per fer 
una festa més festiva i lúdica 
i que la competició, tot i ser 
un element bàsic, no tingui 
un pes tan rellevant. Així, 
desapareixen com a proves 
puntuables –però no del pro-
grama d’actes– la Sardana, 
Senys i Negres pel món i el 
flash mob. Enguany tampoc 
comptarà l’engalanament de 
carrers al Corremonts, però 
hi haurà distintius per a la 

millor casa i el millor carrer 
de Senys i Negres. Una de les 
novetats és el ball del fana-
let, que es farà dilluns al ves-
pre i molt possiblement serà 
la prova que decantarà la 
balança. No serà una qüestió 
de fer un últim esforç, sinó 
de com bufi el vent, perquè 
guanyarà la parella el fanalet 
de la qual aguanti més esto-
na encès. 

Enguany, a la festa major 
s’hi destina un pressupost 
aproximat de 138.000 euros, 

37.000 euros menys que en 
l’anterior edició i que se 
sumen a la retallada que ja 
es va aplicar l’any passat de 
40.000 euros. “Gràcies a l’es-
forç d’entitats, comissions i 
Ajuntament s’ha aconseguit 
que la qualitat i el nombre 
d’actes es garanteixi. La 
reducció es notarà amb el 
fet que no hi haurà copa de 
cava i coca al final de festa”, 
diu Júlia de la Encarnación, 
regidora de Cultura. A ban-
da, s’ha reduït el pressupost 

en comunicació (banderoles 
i programes), en concerts 
–amb àmplia representa-
ció celonina– i en el pregó. 
Aquest any Sant Celoni no 
tindrà pregó, només tret 
de sortida de Corremonts.  
Per a De la Encarnación els 
“moments complicats en la 
reducció de pressupost s’han 
vist superats amb entusias-
me”. La fira canvia d’empla-
çament i serà a la forestal, i la 
zona barraques es manté a la 
plaça Comtes del Montseny.

Els Montnegres 

s’avancen en la 

competició

Sant Celoni

L.C.

La colla dels Montnegres 
ha aconseguit aquest cap 
de setmana el primer punt 
i s’avança en la competi-
ció del Corremonts. Els 
Negres han aconseguit 
imposar-se a la donació de 
sang amb un total de 168 
acaptes, per les 155 dels 
Montsenys. El punt, però, 
no ha canviat la previsió 
de cap de les colles, que 
continuen preparant amb 
entusiasme els dies prepa-
rant diverses activitats i 
tenyint el poble de verd i 
negre. 

Els Montnegres segui-
ran aquesta setmana 
–dilluns i dimecres– a 
la plaça de la Vila amb 
el formiguer mòbil i els 
Montsenys hi seran cada 
dia. Dijous al vespre, els 
Negres faran la botifar-
rada negra al carrer Sant 
Pere i els Senys el sopar 
de carmanyola a la plaça 
Comptes del Montseny 
per acabar d’enllestir els 
últims detalls. Divendres, 
després del tret de sortida 
del Corremonts, hi haurà 
la prova estrella de la fes-
ta, el Correxarrups, i no 
s’hi val a fallar. 

Des d’aquest dilluns 
de 6 a 8 de la tarda es pot 
comprar a la Paradeta, a 
Can Ramis, els tiquets per 
a les diverses activitats de 
la festa i els mocadors de 
Senys i Negres. 

La Botiga dels Canelons obre  
a Granollers 

Granollers

L’empresa familiar La Crossandra, 
de Sant Julià de Vilatorta, ha obert a 
Granollers la seva segona botiga exclu-
sivament de canelons. El nou espai, 
situat a la plaça Perpinyà, 14, està obert 

de dimarts a diumenge i s’hi poden 
trobar els canelons tradicionals de 
carn i altres especialitats, com ara de 
de peix i marisc, de bolets, de pollastre 
i albergínia, de bacallà, d’espinacs o 
de verdures. La Crossandra té 31 anys 
d’experiència en el sector alimentari. 
La inauguració (a la foto), que es va fer 
dimecres, va reunir unes 400 persones.

Una cinquantena de botigues 
surten al carrer a la Garriga

La Garriga

Una cinquantena d’establiments 
van participar diumenge en la sisena 
edició de La Botiga al Carrer de la 
Garriga, organitzada per l’Associació 
de Serveis i Comerciants (ASIC). 

Les parades ocupaven des del carrer 
Figueral fins a la plaça de l’Església. 
Durant el dia van actuar l’escola de 
ball Interdansa i l’escola de dansa i 
música Tukupracum. Aquest any, l’en-
titat convidada era Càritas. Els boti-
guers van fer dues actuacions i, un cop 
acabat el ball, van passar el barret per 
recollir diners per a Càritas.
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Dilluns, 3 de setembre de 2012

NOU9 CALAIX EL 31


