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Agenda gegantera de la setmana 

Dijous 28 

 VILASSAR DE DALT (Maresme) 

Festa Major 

19.30 h – Des del barri del Pi. Passejada de comparses i penons fins a la plaça de l’Església. 

A continuació – Vot del poble i ball dels Sants Màrtirs dins de l’església. 

Divendres 29 

 CALDES DE MALAVELLA (Selva) 

Festa de la Malavella 

21.00 h – A la plaça de l’Ajuntament nou. Passejada dels gegantons Malavella i Sucdebruc. 

 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Vallès Occidental) 

Festes del Roser 

19.30 h – A la plaça de Francesc Layret. Obertura de la festa, amb la participació dels gegants locals. 

Dissabte 30 

 CALDES DE MALAVELLA (Selva) 

Festa de la Malavella 

17.00 h – Des de la Casa dels Gegants. Passejada dels gegants locals. 

17.30 h – A la plaça de l’Amical de Mathausen. Representació de la Llegenda de la Malavella, amb la par-

ticipació dels gegants. 

 CASTELLÓ-Dansants del Corpus (Plana Alta, País Valencià) 

Festes del Lledó 

11.30 h – Des del Forn del Pla. Cavalcada anunciadora de les festes, amb la participació dels nanos, 

gegants i cavallets locals. 

 FALSET (Priorat) 

Fira del Vi 

10.30 h – Des del Pont. Passejada dels gegants, la mulassa i la somera de Falset. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat


 

Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya       -       www.gegants.cat       -        agrupacio@gegants.cat                       3 

Agenda gegantera de la setmana 

 FIGUERES (Alt Empordà) 

Fires i Festes de la Santa Creu 

17.00 h – A la plaça de l’Escorxador. Plantada de gegants. 

A continuació – Passejada del seguici. 

Recorregut:  plaça de la Palmera, carrer de Monturiol, de Girona i plaça de l’Ajuntament 

17.30 h – A la plaça de l’Ajuntament. Balls del seguici de Figueres. 

 GANDESA (Terra Alta) 

Trobada de Gegants i Capgrossos; XXX aniversari dels gegants 

16.00 h – A la rambla de la Democràcia. Plantada de gegants 

16.30 h – Inici de la passejada. 

18.00 h – A la plaça del Comerç. Ballada de gegants.. 

 HOSTALRIC (Selva) 

XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos 

16.30 h – A la plaça del Primer de Maig. Plantada de gegants. 

18.00 h – Inici de la passejada de gegants pels carrers del poble. 

Recorregut: carrer de Pere IV, avinguda del Montseny, carrer de Casanovas, del Puigmal, avinguda del 

Montseny, carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, de Sant Jordi, avinguda de la Fortalesa, Via Romana, ca-

rrer Major i plaça dels Bous. 

Colles participants: Arbúcies, Castellterçol, Lloret deMar, el Pont de Vilomara, Sant Feliu de Llobregat, 

Sant Joan de Vilatorrada, Santa Coloma de Farners, la Seu d’Urgell, Vilassar de Mar i els gegants am-

fitrions d’Hostalric 

 MANLLEU (Osona) 

XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos 

17.00 h – Al carrer de Barcelona. Plantada de gegants. 

18.00 h – Inici de la passejada pels carrers del poble. 

A continuació – A la plaça de Fra Bernadí. Ballada de gegants. 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Colles participants: Cornellà de Llobregat, Gironella, Manlleu, Manresa-Xup, Montesquiu, Montmajor, 

Montmeló, el Prat de Llobregat, Prats de Lluçanès, Ribes de Freser, Sant Adrià de Besòs, Sant Julià de 

Lòria, Sant Miquel de Balenyà, Tordera i els gegants amfitrions de Manlleu. 

 MASPUJOLS (Baix Camp) 

Festa Major 

13.30 h – Al Replà. Ballada dels gegants locals. 

 SANT LLUÍS (Menorca) 

IV Fira de la Primavera; estrena d’un gegantó 

17.00 h – Al Cos. Plantada de gegants. 

A continuació – Al Pla d’es Rector. Presentació del nou gegantó de Sant Lluís. 

17.20 h – Passejada de gegants pels carrers del poble. 

18.30 h – Celebració dels 18 anys de la gegantona Tecla. 

 SANTA MARIA DEL CAMÍ (Mallorca, Illes Balears) 

Trobada de Gegants i Capgrossos; presentació del nou gegantó de la colla 

19.30 h – Davant de l’Església parroquial. Plantada de gegants. 

A continuació – Inici de la passejada pels carrers del poble. 

21.00 h – A la plaça Escola Can Capó. Sa Nit de Sa Bubota. Espectacle de cultura popular, amb la partici-

pació de gegants, i estrena del gegantó Sa Bubota. 

 ULLASTRET (Baix Empordà) 

Festa de Sant Pere Màrtir 

15.30 h – Des d ela plaça de Garbina. Inici de la passejada dels gegants de Corçà i l’Estartit. 

 VILASSAR DE DALT (Maresme) 

Gegantonada; VII Trobada de Gegantons 

17.00 h – A la plaça del Teatre. Tallers de gegants i passejada dels gegantons locals 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Diumenge 1 

 AMER (Selva) 

XVI Trobada de Gegants i Capgrossos 

11.30 h – A la plaç de la Vila. Plantada de gegants. 

12.45 h – Inici de la passejada de gegants fins al pavelló. 

16.30 h – Passejada de gegants fins a la plaça de la Vila. 

A continuació – Ballada de gegants i bateig d’un capgròs. 

Colles participants: Barcelona-Casc Antic, les Borges Blanques, Calella, Cornellà de Llobregat, Lloret de 

Mar, les Planes d’Hostoles, Rellinars, la Roca del Vallès, Sant Julià de Vilatorta, Tarragona i els gegants 

amfitrions d’Amer. 

 BADALONA (Barcelonès) 

Festes de Maig 

11.00 h – A la Rambla. Sigues la festa! Parades i tallers de gegants. 

 CALDES DE MALAVELLA (Selva) 

Festa de la Malavella 

9.30 h  – Des de la plaça de l’Església. Pujada a Sant Maurici i al Castell de la Malavella, amb la participa-

ció dels gegants. 

 CALLÚS (Bages) 

IV Fira de comerç 

10.00 h – Passejada dels gegants locals. 

 CERDANYOLA DEL VALLÈS (Vallès Occidental) 

XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos 

11.30 h – Inici de la passejada pels carrers de la ciutat. 

Colles participants: Arguedas (Navarra), Badia del Vallès, Barcelona-Poble Sec, Barcelona-Princesa, 

Canovelles, Cascante (Navarra), Rellinars, Ripollet, Sabadell-Creu Alta, Sant Feliu de Llobregat i els 

gegants amfitrions de Cerdanyola del Vallès. 

13.30 h a 16.00 h – Al Parc del Turonet. Ballada de gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 JUNEDA (Garrigues) 

XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. Presentació de l’auca dels gegants i 
caps de Juneda 

10.00 h – A la plaça de Joaquim Rosinach. Plantada de gegants. 

11.00 h – Espectacle i presentació. 

12.00 h – Inici de la passejada de gegants pels carrers del poble. 

 MAIALS (Segrià) 

XIV Trobada de Gegants i Capgrossos; estrena d’una gegantona 

10.00 h – A la plaça d’Eliseu Sales. 

11.00 h – Bateig de la nova gegantona i inici de la passejada pels carrers del poble. 

12.30 h – A la plaça d’Eliseu Sales. Acte de lluïment i VI Cursa de Gegants i Gegantons. 

 OLOST-Santa Creu de Jutglar (Osona) 

Fira de la Transhumància 

11.30 h – Passejada dels gegants locals. 

 PLATJA D’ARO (Baix Empordà) 

VII Trobada Comarcal de Gegants de l’Empordà 

10.00 h – A la plaça dels Estanys. Plantada de gegants. 

12.00 h – Inici de la passejada fins a l’avinguda de s’Agaró. 

13.00 h – Ball comarcal de l’Empordà. 

Colles participants: la Bisbal d’Empordà, Calonge, Castelló d’Empúries, Corçà, l’Escala, Espolla, l’Estartitl, 

Figueres-Gegants Particulars, Llers, Roses, Roses-Ociart i Sant Feliu de Guíxols 

 PREMIÀ DE DALT (Maresme) 

Aplec de la Cisa 

11.00 h – Al santuari de la Cisa. Ball protocol·lari dels gegants locals. 

A continuació – Passejada de gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SANT ISCLE DE VALLALTA (Maresme) 

XVII Diada Màgica de la Maduixa i el Vi 

13.00 h – Passejada dels gegants de Centelles i de Sant Iscle. 

 SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Occidental) 

Festa del Pi de Maig 

12.30 h – Des del carrer de Ripoll. Passejada d’arribada del Pi de Maig, amb la participació dels gegants. 

A continuació – Pujada del Pi i ballada de gegants. 

 SANT MARTÍ SARROCA (Alt Penedès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV aniversari dels gegants 

10.00 h – A la rambla dels Països Catalans. Plantada de gegants. 

11.30 h – Inici de la passejada pels carrers del poble fins a la plaça de Catalunya. 

Colles participants: Creixell-Esmarris, la Múnia, Reus, Sant Carles de la Ràpita, Sant Joan de Mediona, 

Sant Pere Molanta, Santa Margarida i els Monjos, Santa Serpètua de Mogoda, Sitges, Torrelles de Foix i 

els gegants amfitrions de Sant Martí Sarroca. 

 SANT VICENÇ DE CASTELLET (Bages) 
Aplec de Vallhonesta, amb la participació dels gegants (Matí) 

 TALTEÜLL (Rosselló, França) 

XIII Trobada de Gegants i Capgrossos 

10.00 h – A la plaça de la République. Plantada de gegants. 

10.30 h – Inici de la passejada de gegants. 

15.00 h – Desdela plaça de la République. Inici de la segona part de la passejada de gegants. 

16.00 h – A l’Esplanade Claude Nougaro. Ballada de gegants. 

Colles participants: Argelers de la Marenda (França), Baó (França), Girona, Lloret de Mar, Perpinyà, 

Puigcerdà, Tuïr (França), Vilafranca de Conflent (França) i els gegants amfitrions de Talteüll. 

 TERRASSA (Vallès Occidental) 

Festa de la Santa Creu i l’arbre de maig 

10.00 h – Passejada de gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 TORELLÓ (Osona) 

Festa Major del barri de Montserrat 

10.00 h – Passejada dels gegants del barri i dels gegants de Torelló pels carrers del barri. 

12.30 h – A  la plaça de la Sardana. Ballada de gegants. 

 VILASSAR DE DALT (Maresme) 

XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos 

10.00 h – Al Parc de Can Rafart. Plantada de gegants. 

11.45 h – Inici de la passejada pels carrers de la vila. 

13.15 h – A la plaça de la Vila. Ballada de gegants. 

Colles participants: Aiguafreda, Alella, Arbúcies, Argentona, Banyoles, la Beguda Alta, Cabrera de Mar, 

Cabrils, Cervera, Manresa-Poble Nou, Martorell, Pallejà, Prats de Lluçanès, Premià de Mar, Ribes de Fre-

ser, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria d’Oló, Santa Maria de Palautordera, Tàrrega, Teià, Vallroma-

nes, Vilassar de Dalt-Francesc Macià, Vilassar de Dalt-Torremar i els gegants amfitrions de Vilassar de 

Dalt. 

19.00 h – Des de la plaça de l’Onze de Setembre. Processó i tancament dels Sants Màrtirs, amb l’acom-

panyament de les comparses locals. 

23.00 h – A la plaça de la Vila. Final de festa: en volem més! Amb la participació dels gegants. 

 

Dimarts 3 

 GRANOLLERS (Vallès Oriental) 

Festes de l’Ascensió 

Tarda – Anada al Pregó: Cercavila amb l’Esteve i la Plàcida, Gegants Grossos de la Ciutat. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat


 

Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya       -       www.gegants.cat       -        agrupacio@gegants.cat                       9 

L’activitat destacada 

 

El proper diumenge, 1 de maig, Platja d’Aro serà l’escenari de la VII Troba-

da Comarcal dels gegants de l’Empordà, en què la Colla Gegantera de Ca-

longe actuarà com a amfitriona. Les figures de les dues comarques empor-

daneses ompliran la vila costanera de festa, cultura i música. 

 

Un total de 12 colles empordaneses participaran a la cita d’enguany: la Bisbal d’Empordà, 

Calonge, Castelló d’Empúries, Corçà, l’Escala, Espolla, l’Estartit, Figueres-Particulars, Llers, 

Roses, Roses-Ociart i Sant Feliu de Guíxols, amb  una trentena de figures de tota mena.  

D’aquesta manera, la colla de Calonge i la vila de Platja d’Aro prenen el relleu a la festa ce-

lebrada el mes de novembre de l’any passat, organitzada per la colla de la Bisbal d’Empor-

dà a la població de Viladamat. I és que, com a punt diferencial, en els darrers anys les 

colles de l’Alt i el Baix Empordà organitzen les seves festes comarcals en municipis on en-

cara no ha arrelat la tradició gegantera, per dur més enllà del seu àmbit habitual la festa 

dels gegants i per poder fer partícips de la festa tots els pobles de la regió, fins i tot aquells 

que no disposen de figures pròpies. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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I la semana vinent... 

Dijous 5 

 LLEIDA (Segrià) 

Pregó de Festa Major, amb la participació dels gegants (Tarda) 

Divendres 6 

 BADALONA (Barcelonès) 

Pregó de les Festes de Maig, amb la participació dels gegants (Tarda) 

Divendres 6 a diumenge 8 

 LA BEGUDA ALTA (Alt Penedès) 

Actes d’agermanament amb l’Harmonie des Hauts de Gironde, amb la par-
ticipació dels gegants (Cap de setmana) 

Dissabte 7 

 BADALONA (Barcelonès) 

Badagegants 2016; trobada de gegants i capgrossos (Tarda) 

 BARCELONA-Gràcia (Barcelonès) 

X Trobada biennal de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 CELRÀ (Gironès) 

V Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 CERVELLÓ (Baix Llobregat) 

XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 CERVERA (Segarra) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 CRUÏLLES (Baix Empordà) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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I la semana vinent... 

 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Portes obertes i tallers al local dels geganters (Tot el dia) 

 FIGUERES (Alt Empordà) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 ELS HOSTALETS DE BALENYÀ (Osona) 

Tallers a càrrec dels geganters (Tot el dia) 

 EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Passejada de gegants (Tarda) 

Diumenge 8 

 ARBÚCIES (Selva) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 BARCELONA-Guinardó (Barcelonès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 CABRILS (Maresme) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 CELLERA DE TER (Selva) 

Passejada de gegants (Matí) 

 CERVERA (Segarra) 

Passejada de gegants (Matí) 

 CORBERA DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

VIII Pujada dels gegants a Sant Ponç (Matí) 

 GAVÀ (Baix Llobregat) 

Passejada de gegants (Matí) 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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I la semana vinent... 

 LLEIDA (Segrià) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 MANRESA (Bages) 

VII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 SANT JOAN DE VILATORRADA (Bages) 

Passejada de gegants (Matí) 

 TERRASSA (Vallès Occidental) 

Mostra de balls dels gegantons en diversos edificis modernistes de la ciutat 
(Tot el dia) 

 VILAFANT (Alt Empordà) 

XXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

Dilluns 9 

 SABADELL (Vallès Occidental) 

Aplec de la Salut; passejada de gegants (Matí) 

Dimarts 10 

 BADALONA (Barcelonès) 

Nit de Sant Anastasi; mostra de balls i seguici popular (Tarda) 

Dimecres 11 

 BADALONA (Barcelonès) 

Ballada de l’Àliga de ciutat dins l’església i mostra de balls dels gegants 
(Matí) 

 LLEIDA (Segrià) 

Anada a ofici i processó, amb la participació dels gegants (Matí) 

Batalla de Flors, amb la participació dels gegants (Tarda) 

 TORDERA (Maresme) 

Ballada i passejada de gegants (Matí) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Les darreres novetats 

Estrenes de figures 

 

 

OSOR (Selva) 

 Barrina 

       (foto: Instagram: @ajuntament_osor) 

 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-

Drac d’Or (Baix Llobregat) 

 Hèrcules 

       (foto: Facebook— Gegants del Drac 

 d’Or de l’Hospitalet de Llobregat) 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat

