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última hora 

L’AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT DECIDEIX VENDRE 

ELS GEGANTS PER SUFRAGAR EL SEU ENDEUTAMENT 
 

Un ric multimilionari de Dubai adquireix 

la parella per una xifra desorbitada. 

En Climent i la Roser passen les seves 

últimes hores a Sant Climent de Llobregat 

 

En Climent i la Roser ja no són els gegants de 

Sant Climent de Llobregat. Des de la passada 

tarda, són propietat de Admedir el-Hihanter, 

multimilionari de Dubai enamorat de la 

cultura catalana que ja feia temps que es 

plantejava aquesta adquisició. L’acord es va 

tancar ahir al vespre a la sala de plens de 

l’Ajuntament, amb la presència del 

representant del casic àrab per una part, i 

l’Alcalde de Sant Climent per l’altra. 

Gràcies a aquest acord, Sant Climent no 

necessitarà vendre’s a més constructores ni 

especuladors ens els propers decennis, ja que 

l’exorbitant xifra que ha pagat el-Hihanter per 

les figures permetrà als climentons i 

climentones gaudir d’una rebaixa dels 

impostos i d’una millora dels serveis durant 

molt de temps. 

Malgrat la consternació del cap de colla dels 

geganters de Sant Climent en assabentar-se 

de la notícia, les seves paraules han estat de 

gran sentit de poble: “Era el millor per Sant 

Climent”. La colla, que haurà de dissoldre’s 

fins que Sant Climent no compti amb una 

nova parella de gegants, ha estat qui més ha 

patit el trasvals per la pèrdua d’aquests 

estimats climentons. 

Aquest dimarts 28 de desembre per la tarda, 

a les 5, a la Plaça de la Vila, en Climent i la 

Roser realitzaran el seu darrer ball a la 

població que els ha vist néixer i créixer, i 

s’acomiadaran així de tots els climentons i 

climentones que els vulguin anar a donar 

l’últim adéu, abans de prendre el ferry que 

els durà a la seva nova llar a Dubai. 
 


