REGLAMENT DE LES PROVES PUNTUABLES DEL CORREMONTS DELS SENYS I NEGRES
FESTA MAJOR 2018

ASPECTES GENERALS
La valoració de les proves es farà seguint els criteris específics de puntuació i es comunicarà el resultat en la
finalització de la prova. La tècnica de l’Ajuntament de Sant Celoni, referent de l’activitat, serà la responsable
de determinar la puntuació i comunicar el resultat. El resultat es publicarà al web i xarxes socials i en el
marcador que hi ha a can Ramis.
El veredicte final es comunicarà al fi de festa del dia 10 de setembre, determinant quina és la prova
guanyadora del Corremonts 2018.
En cas de pluja, s’intentarà mantenir la prova. Tanmateix, si no és possible i no es pot garantir el bon
funcionament o la seguretat dels participants la prova s’anul·larà i no es programarà cap altre dia de Festa
Major.
Qualsevol aspecte imprevist o no recollit en el reglament es resoldrà per part de representants d’ajuntament
amb dos representants de senys i dos de negres, que s’hauran acordat prèviament i que estan actuant com a
dinamitzadors de colla.

1.

DÓNA SANG PER A LA FESTA

Divendres 31 d’agost, de 5 de la tarda a 9 del vespre i dissabte, 1 de setembre, de 10 del matí a 2 del migdia i
de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Can Ramis
Podrà donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 kg. Prèviament a l’extracció
de sang es passarà un control mèdic on es valorarà si la persona pot o no donar sang. En el cas que no es
pugui donar sang no puntuarà.
La persona que hagi donat sang se li lliurarà una enganxina. I en cas de ser primer donant o donant de
medul·la se´ls donarà dues enganxines enlloc d’una.
A l’entrada de can Ramis hi haurà unes provetes/ marcadors de senys i de negres on s’hi aniran enganxant les
enganxines segons de la colla que sigui el donant.
PUNTUACIÓ: 0,5 punts als 100 primers donants de cada colla i 0,5 punts per cada 50 donants més.

2.

CORREXARRUPS

Divendres 31 d’agost, a la una de la matinada a la plaça de la Vila
Les colles aniran de cercavila pel centre de la Vila, faran xarrups, ballaran amb la música de la xaranga i
participaran a les noves proves dirigides per Pep Callau & Cia Pepsicolen.

Els participants al correxarrups han d’anar a la paradeta a comprar el tiquet/enganxina que dona dret a
participar a les quatre proves i als quatre xarrups. El material que cal per a realitzar les proves el
proporcionarà l’organització.
La informació específica de cada prova, quatre en total, es vol mantenir en secret. Abans de realitzar cada
prova el Pep Callau donarà indicacions del què cal fer a tots els participants.
PUNTUACIÓ: 4 proves; 0,5 punts per prova. En cas d’empat 0,5 punts per colla.

3.

EL MATÍ BOIG

Dissabte 1 de setembre, a les 10 del matí a la Biblioteca l’Escorxador
El Matí Boig és una gimcana on grups, entre 2 i 6 persones, hauran de buscar els objectes, persones o hauran
de fer les accions que l’organització els hi demanarà en el mínim temps possible. Com a mínim una de les
persones de cada grup / equip ha de ser major d’edat. Cada equip pot participar per la colla que vulgui Senys,
Negres o Mixtes si hi ha persones de dels dues colles en un mateix equip, i cal tenir un cap de colla per a cada
grup.
Inscripcions del 20 al 26 d’agost a www.santceloni.cat/formularis. Els grups poden ser entre 2 i 6 persones,
com a mínim una ha de ser major d’edat.
PUNTUACIÓ: Modalitat participació: 1 punt, a la colla que tingui més participants que acabin totes les proves.
Modalitat competició: 1 punt que es donarà al grup que faci més proves del Matí Boig en el menor temps
possible (si el grup és MontSENY, es donarà el punt a la colla dels MontSENYS. Si el grup és MontNEGRE, es
donarà el punt a la colla dels MontNEGRES. I si el grup guanyador és mixt, es donarà 0,5 punts a cada colla).

4.

MontSENYS i MontNEGRES PEL MÓN

Dissabte 1 de setembre, d’11 del matí a 1 del migdia a l’entrada de Can Ramis
Recull de fotografies de senys i negres amb el mocador que s’exposa a l’entrada de can Ramis.
Aquest any 2 categories: la Clàssica i la Revival (fotografia o selfie amb un dels personatges de la FM de Sant
Celoni i...si no en tens cap, cap problema! Et disfresses d’un dels personatges i... clic!). És important que a la
fotografia surti el mocador o una peça identificativa de Senys o Negres.
Les fotografies mida A4 o A5, amb el nom i el lloc al marge. 1 fotografia per persona i per categoria.
PUNTUACIÓ: 2 categories; 0,5 per categoria. Categoria Clàssica: 0,5 punts per la colla que presenti més
fotografies amb diferència de 10. En cas d’empat 0,5 punts per colla. Categoria Revival: 0,5 punts per la colla
de la que sigui la imatge que obtingui més “m’agrada” al Facebook de l’Ajuntament de Sant Celoni. En cas
d’empat o que la imatge sigui amb senys i negres, 0,5 per colla. El termini per votar acaba el dia 10 de
setembre, a les 3 de la tarda.

5.

TRAGINERS

Dissabte 1 de setembre, a les 5 de la tarda a la plaça Cardenal Cisneros
Es faran 2 passades, la infantil per a menors de 12 anys i la general, de 12 anys en endavant.
Passada infantil
A la plaça hi ha tres saques, saca plena de troncs (A), saca que omplirà la primera colla participant (B) i saca
que omplirà la segona colla participant (C).
Abans d’iniciar la passada es farà un sorteig per decidir quina colla començarà. Un cop decidit, els participants
de la colla que comencen es col·locaran en una fila sense limitar el nombre de participants i durant cinc
minuts passaran el màxim de troncs de la saca A a la B.
Un cop passats els cinc minuts es tanca la saca B i els troncs que no han arribat tornen a la saca A i no es
comptabilitzen.
Es fa el canvi de colla, i aquesta durant cinc minuts passarà troncs de la saca B a la C. Passats aquest temps es
tancarà la saca C, i els troncs que estan a la filera es tornaran a la saca B.
Guanyarà la colla que aconsegueixi passar més troncs. Si la colla que participa en segon lloc buida la saca B
en menys de cinc minuts guanya la passada i guanya 1 punt i si no ho aconsegueix el punt serà per la colla
que ha participat en primer lloc.
Passada general
A la plaça hi ha dues saques, saca plena de troncs (A), saca buida i que omplirà la primera colla participant (B)
Abans d’iniciar la passada es farà un sorteig per decidir quina colla començarà. Un cop decidit, els participants
de la colla que comencen es col·locaran en una fila sense limitar el nombre de participants i es buidaran la
saca A. Es comptabilitzarà el temps que necessiten per passar tots els troncs de la saca A a la B.

Es fa el canvi de colla, i aquesta passarà tots els troncs de la saca B a la saca A i es comptabilitzarà el temps
que tarden.
Guanyarà la passada, la colla que en menys temps hagi passat els troncs d’una saca a l’altre.
PUNTUACIÓ: 1 punt per cada passada que es donaran a la colla que es passi els troncs en menys temps. En
cas d’empat 0,5 punts per colla.

6.

BALLEM LA FESTA MAJOR

Dilluns dia 3 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila
Un cop hagi arribat la cercavila ballarem la coreografia de la cançó “Fins que arribi l’alba” dels Catarres.
https://www.youtube.com/watch?v=SkbXWjk87iA
La prova puntuable consisteix en gravar un vídeo, amb un mínim de 6 persones, ballant la coreografia de la
cançó i s’ha de penjar a les xarxes socials (Facebook o Instagram) amb el#ballfmsantceloni2018 i etiqueteu la
Srta. Muntanyetes. Podeu enviar els vídeos fins el dia 10 de setembre, a les 3 de la tarda; però cal que
tingueu en compte que com més tard s’enviï menys possibilitats de guanyar!
PUNTUACIÓ: 0,5 punts per la colla que tingui el vídeo amb més “m’agrada”. 0,5 punts per la colla que tingui
els vídeos que mobilitzin més gent, els que siguin més originals i divertits. El termini per votar s’acaba dilluns
10 de setembre, a les 3 de la tarda.

7.

MARXA I PASSEJADA DE LES ERMITES

Dimarts 4 de setembre, a 2/4 de 8 la Marxa i a les 8 del vespre la Passejada de la plaça de la Vila
Passejada: sortida plaça de la Vila, c. Major (fins c. Ramon Berenguer IV), c. Ramon Berenguer IV (fins av.
Sant Ponç), av. Sant Ponç (fins plaça Rafael Ferrer), pl. Rafael Ferrer (fins c. Comte Borrell), c. Comte Borrell
(fins pg. del Pertegàs), pg. del Pertegàs (fins pg. Rectoria Vella, a dalt de tot allà al parc d’Skate), pg. Rectoria
Vella (fins el c. Onze de setembre), c. Onze de Setembre (fins el c. Ramis), c. Ramis (fins pg. dels Esports), pg.
dels Esports (fins pl. Comte del Montseny), pl. Comte del Montseny cap a l’av. Verge del Puig, av. Verge del
Puig (fins c. Joan Rigual), c. Joan Rigual (fins Isaac Peral) c. Isaac Peral (fins c. Joaquim Costa), c. Joaquim Costa
(fins c. Consell de Cent), c. Consell de Cent (fins c. Diputació), c. Diputació (fins c. Germà Emilià), c. Germà
Emilià (fins c. Major) i c. Major (fins a la plaça de la Vila)
Marxa: fan el mateix recorregut que la passejada però quan són a pg. Pertegàs (carril bici) a l’alçada de
l’escola Josep Pallerola es devien cap els Maribaus fins a Campins, més o menys uns 10 km., i s’incorporen al
circuit de la passejada al pg. Pertegàs, a l’alçada del carrer Lluís Montané. A la marxa només hi poden
participar persones que corrin, no es pot fer caminant.
Es lliurarà als participants un dorsal/ enganxina que hauran de portar durant la passejada o la marxa. Es podrà
recollir a la Paradeta o si en queden, al mateix dia de l’activitat. A l’arribada a la plaça de la Vila els
participants hauran de lliurar l’enganxina a l’organització.
PUNTUACIÓ: Modalitat Participació: 1 punt per la participació de més MontSENYS o MontNEGRES amb
diferència de 10 a la passejada i a la marxa. Modalitat Marxa: 1 punts per a la colla que classifiqui primer 3
homes i 3 dones conjuntament. Si hi ha empat, 0,5 punts per colla

Només es comptabilitzaran les persones; els nens/es en cotxet que portin dorsal/enganxina es
comptabilitzaran a la passejada però no a la marxa.

8.

SARDANA

Dissabte 8 de setembre, pels volts de la 1 del migdia a la plaça de l’Església
S’organitzaran els participants a la ballada de la sardana puntuable en rotllanes concèntriques de senys i
negres. Durant la ballada, la responsable de l’organització amb el suport dels voluntaris, comptabilitzaran
quants senys i quants negres hi ha ballant la sardana.
PUNTUACIÓ: 1 punt per la participació de més MontSENYS o MontNEGRES amb diferència de 10. En cas
d’empat, 0,5 punts per colla.

9.

BICICLETES

Diumenge 9 de setembre, a les 11 del matí al carrer Joan Maragall (les Borrelles)
Hi ha dos recorreguts un de curt, per a menors de 6 anys acompanyats, i un del més llarg per als més grans.
Imprescindible portar el casc.
Recorregut curt: Joan Maragall, Bisbe Irurita, M. Aurèlia Campany, plaça Camps de Sant Nicolau, Josep
Tarradelles, Miquel Martí i Pol, Montserrat Roig, Alfons Moncanut
Recorregut llarg: Joan Maragall, Pla i Daniel, M. Aurèlia Campany, pla Camps de Sant Nicolau, Girona,
Olzinelles, Comerç, Torres, Miquel Martí i Pol, Bruc, Esteve Cardelús, Univers, Grup Escolar, Campins, Sant
tecla, Major, Carretera Vella, Roger de Flor, Joan Minuart, plaça Camps de Sant Nicolau, Pla i Daniel i Joan
Maragall
PUNTUACIÓ: 1 punt per qui tingui més participants amb diferència de 10. En cas d’empat, 0,5 punts per colla.

10. CORREXUTXES
Diumenge 9 de setembre, a les 5 de la tarda al carrer Esteve Cardelús (costat del Pavelló Municipal d’Esports)
Nens i nenes a partir de 3 anys d’edat. Cal portar posat el mocador o alguna peça identificativa de la colla i
l’adhesiu comprat a la Paradeta enganxat en un lloc visible.
Prova 1. Circuit pista americana
Superar una sèrie d’obstacles. Els 20 primers senys o negres que arribin a la meta determinaran l’equip
guanyador.
Prova 2. A rebentar globus!
Amb un globus inflat i lligat a cada turmell, cada equip intentarà rebentar els globus de l’altre. Guanya l’equip
que en 3 minuts hagi conservat més globus.
Prova 3. Mòmies

Guanya l’equip que en un termini de 3 minuts hagi embolicat amb paper higiènic més senys i negres.
PUNTUACIÓ: hi ha 3 proves, cada prova valdrà 0,5 punts. En cas d’empat, 0,5 punt per colla.

11. LA RUCADA
Dilluns 10 de setembre, a les 11 del matí al passeig 11 de Setembre (costat Pavelló Municipal d’Esports)
Equips de 2 persones, majors de 18 anys. Inscripcions el mateix dia. L’organització proporcionarà un casc a les
persones que participen a la rucada
Es faran tres sèries de cinc curses cadascuna. A cada cursa competeixen dos representants de cada colla fent
relleus. Comença un seny i un negre alhora, cadascú dalt d’un ruc seguint un circuit tancat; quan el ruc i el
participant arriben al punt d’arribada han de lliurar el relleu al seu company d’equip.
S’ha de mantenir lliure la zona de competició; el circuit està limitat amb bales de palla.
PUNTUACIÓ: 0,5 punts per cada sèrie (3 sèries de 5 curses cadascuna)
12. L'ESTIRADA DE CORDA
Dilluns 10 de setembre, a les 7 de la tarda al carrer Girona (Illes Belles)
Imprescindible portar guants, sabates tancades i el mocador.
Hi ha quatre categories: infantil, nens i nenes fins a 12 anys; juvenil, nois i noies de 13 a 17 anys; dones més
grans de 17 anys i homes més grans de 17 anys.
Cada categoria farà dues estirades i en cas d’empat se´n farà una tercera. El sentit de les estirades per part de
les colles anirà variant alternativament.
El nombre de participants queda limitat a la llargada i a la resistència de la corda. Infantil, juvenil i dones
màxim 90 per colla, homes màxim 75.
Per garantir la seguretat de tots i totes les participants s’igualarà el nombre de participants de cada colla,
sense superar en cap cas el nombre màxim. Així si hi ha 150 nens i nenes d’uns i 100 de l’altra colla, es faran
dues estirades de 75 per colla garantint que tots els infants hi puguin participar i sabent que alguns repetiran.
La corda estarà a terra i abans de començar cada estirada els dos mocadors han de coincidir amb les franges
marcades al paviment. L’organització indicarà els moments en que es pot agafar la corda, es pot aixecar i es
pot començar a estirar.
Cada estirada la guanya la colla que aconsegueix arrossegar el mocador de la colla rival fins a la seva línia. Per
megafonia s’indica quan ha finalitzat l’estirada i quan es pot deixar la corda al terra.
Queda totalment prohibit lligar-se la corda al voltant del cos o lligar-la a qualsevol element fixe o mòbil.
S’ha de mantenir lliure la zona de competició.
PUNTUACIÓ: 0,5 punts per a cada categoria: infantil, juvenil, dones i homes.

