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Benvolgudes amigues i amics de la colla d’escola 

 

Diumenge 19 d’abril, al matí, Tarragona acollirà la XI TROBADA NACIONAL DE 

GEGANTS D’ESCOLA DE CATALUNYA amb l’organització de la colla gegantera del nostre 

centre educatiu, el Col·legi Sant Domènec-Dominiques d’aquesta ciutat. 

 

El programa de la festa serà el següent: 

- A partir de les 9’00 h: arribada de les colles participants i plantada dels gegants. 

- A partir de les 9’30 h: esmorzar popular per als membres de les colles participants. 

- De 10’30 a 11’00 h: reunió amb els caps de colla participants per: 

• Conèixer l’organització de la festa i de la cercavila. 

• Proclamar el col·legi organitzador de la XII TROBADA DE GEGANTS 

D’ESCOLA DE CATALUNYA 2010. 

- De 10’30 a 11’45 h: tallers, activitats educatives de caire tradicional i geganter, 

etcètera per als infants i joves de les colles participants. 

- A partir de les 12’00 h: gran cercavila dels gegants participants pels carrers cèntrics 

de la ciutat i la Rambla fins a la Plaça de la Font (Ajuntament de Tarragona). 

- A les 13’00 h: presentació dels gegants participants i ball de lluïment. Acte 

protocol·lari, lliurament de records a les colles i autoritats, i ball final de comiat. 

 

Tot i que la trobada acabarà a les 13’30 h aproximadament, les colles que ho desitgin 

podran quedar-se a dinar al col·legi portant-se, cadascuna, el propi menjar. Hi haurà servei 

de bar per a les begudes i per al cafè. 

 

Si esteu animats a venir a Tarragona i celebrar, plegats, la festa anual dels gegants d’escola 

de Catalunya, empleneu les dues fitxes que us adjuntem a aquesta carta i feu-nos-les arribar 

per una de les vies següents: 

 

- Correu electrònic: gegants@dominiques.cat 

- Fax: 977.226312 

- Correu postal:  

Col·legi Sant Domènec - C/ Rovira i Virgili, 16 – 43002 TARRAGONA 
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Us preguem que ens feu arribar els dos fulls adjunts emplenats, junt amb una 

fotografia digital dels vostres gegants, el més aviat possible (preferentment abans del dia 

7 de març). 

 

Totes les colles que s’inscriguin a la festa gegantera d’escoles 2009, rebran informació més 

detallada amb la situació del col·legi i de la plantada, aparcaments, programa definitiu i altres 

qüestions que vagin sorgint en l’organització. 

També podeu trucar-nos, per més informació, als telèfons: 

 

670.095352 (Loli Melero) 

607267776 (Marcel Pallejà) 

 

Animeu-vos, doncs, a participar en l’onzena trobada de gegants de Catalunya a Tarragona.  

Esperem les vostres inscripcions, i no oblideu d’ajuntar-hi una fotografia dels vostres 

gegants amb els quals ens visitareu el dia 19 d’abril. 

 

Seguirem en contacte. 

Ben cordialment, 

 

COLLA GEGANTERA DOMINIQUES DE TARRAGONA 

COL·LEGI SANT DOMÈNEC DE GUZMAN 

 

 

Loli Melero Lleixà 

Cap de colla 


