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Agenda gegantera de la setmana 

Dijous 22 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Major 

19.00 h - Des del palau de la Virreina. Toc d'inici i seguici inaugural, amb la participació del Seguici Popu-

lar de Barcelona. 

 BESALÚ (Garrotxa) 

Festa Major 

17.00 h - Des del Centre de serveis per a la gent gran Edat3Besalú. Passejada d’obertura de Festa Major 

amb els gegants locals i els del barri de Can Ring. 

 CALELLA (Marseme) 

Festa Major 

18.30 h - A la plaça de l’Ajuntament. Pregó infantil de Festa Major i ballada de la imatgeria infantil. 

21.00 h - A la plaça de l’Ajuntament. Pregó de Festa Major i ballada de la imatgeria local. 

 SITGES (Garraf) 

Festa Major Petita 

19.00 h - Des de l’avinguda de Balmins. Processó Cívica, amb la participació del seguici local. 

Recorregut: avinguda de Balmins, Port de n’Alegre, carrer de Rafael Llopart, de Sant Damià, de Sant Se-

bastià, de Jesús, Cap de la Vila, carrer Major, plaça de l’Ajuntament i Baluard 

 TARRAGONA (Tarragonès) 

Festa Major 

19.00 h - Des de la plaça de la Font. Cercavila de la vigília de Santa Tecla, amb la participació del seguici. 

Recorregut: plaça de la Font, baixada de la Misericòrdia, carrer Major, plaça de les Cols, carrer de la 

Merceria, plaça del Fòrum, carrer de Santa Anna, plaça del Rei, Pilats, baixada de la Pescateria, plaça de 

l’Esperidió, carrer del Cós del Bou, plaça de la Font, carrer del Portalet, Rambla Vella, carrer del Comte 

de Rius, Rambla Nova, carrer de Sant Agustí, del Portalet i plaça de la Font 

 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Agenda gegantera de la setmana 

Divendres 23 

 ALMACELLES (Segrià) 

Festa Major 

19.00 h - Des de l’Ajuntament. Pregó de Festa Major i passejada dels gegants locals. 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Major 

21.00 h - Des de les Drassanes. Xambanga de Gegants; passejada nocturna dels gegants de les colles de 

la ciutat. 

 BESALÚ (Garrotxa) 

Festa Major 

16.30 h - Des del pavelló municipal. Passejada de Festa Major amb els gegants locals i els del barri de 

Can Ring. 

 CALELLA (Maresme) 

Festa Major 

10.30 h - Des de la plaça de l?Ajuntament. Acompanyament de les autoritats a ofici. 

12.00 h - Des de l’església. Sortida d’ofici del seguici i mostra de balls. 

 EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Festa Major 

19.30 h - A la plaça de la Vila. Toc d'Inici, amb la participació dels gegants. 

 REUS (Baix Camp) 

Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia 

18.00 h - Des de l’Ajuntament. Passejada del Seguici Petit de la ciutat. 

 RODA DE TER (Osona) 

Festa Major 

11.30 h - Des de la plaça de Verdaguer. Passejada dels gegants locals. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SILS (Selva) 

Festa Major 

20.30 h - A l’Ajuntament. Pregó de Festa Major i passejada dels gegants, capgrossos i bastoners dels po-

bles veïns i dels capgrossos locals. 

 SITGES (Garraf) 

Festa Major Petita 

12.00 h - Des del Baluard. Sortida d’ofici del seguici local. 

19.00 h - Des del Cap de la Vila. Processó de Santa Tecla, amb la participació del seguici. 

 TARRAGONA (Tarragonès) 

Festa Major 

10.15 h - Des de la plaça de la Font. Anada a ofici del seguici. 

11.00 h - Des del Pla de la Seu. Tornada d'ofici del seguici popular. 

11.45 h - Al Balcó del Mediterrani. Fotografia’t amb els Nanos Vells. 

11.45 h - A la capçalera del Circ. Fes-te una foto amb els Nanos Nous. 

18.15 h - Des de la plaça de la Font. Anada a professó del seguici. 

19.00 h - Des del Pla de la Seu. Professó de Santa Tecla i entrada del braç a la catedral, amb la participa-

ció del seguici. 

Dissabte 24 

 L’ALBI (Garrigues) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Major 

11.00 h - A la plaça de Sant Jaume. Matí Gegant: mostra de balls de les diferents colles de la ciutat. 

11.45 h - Passejada de gegants i nans. 

Recorregut: carrer de Ferran, Rambla, carrer del Cardenal Casañas, del Pi, de Portaferrissa, de la Cucuru-

lla, Portal de l’Àngel, carrer de Santa Anna, Rambla, carrer de Tallers, plaça de Castella i carrer de Mon-

talegre 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Agenda gegantera de la setmana 

 

12.00 h - Des de la plaça de la Mercè. Seguici de la Mercè, amb els elements del Seguici Popular de Bar-

celona. 

12.15 h - A la plaça de Sant Jaume. Ballada de l’Àliga i els gegants de la Ciutat. 

17.30 h - Des del carrer de Pelai. Cavalcada de la Mercè, amb la participació de les colles de gegants de 

la ciutat i les colles convidades. 

 BORRIANA (Plana Baixa, País Valencià) 

Processó de la Mare de Déu de la Mercè, amb la participació dels gegants 
(Tarda) 

 BREDA (Selva) 

XX Trobada de Gegants i Capgrossos 

17.00 h - A la plaça de la Vila. Plantada de gegants. 

18.30 h - Inici de la passejada pels carrers del poble. 

19.30 h - A la plaça del Doctor Rovira. Ballada de gegants, 

Colles participants: Alp, Anglès, Gualba, Sant Celoni, Sant Julià de Vilatorta i els gegants amfitrions de 

Breda 

 CERVERA (Segarra) 

XXXV Trobada de Gegants i Capgrossos 

17.30 h - Als patis de la Universitat. Plantada de gegants. 

18.00 h - Inici de la passejada. 

Recorregut: plaça de la Universitat, carrer de Manel Ibarra, avinguda del Pare Claret, de Catalunya, car-

rer del Combat, plaça de Sant Miquel, de Santa Anna, carrer Major i plaça Major 

Colles participants: Bellvís, Guissona, Mediona, Moià, Pallejà, el Pont de Vilomara, Sant Joan de Vilator-

rada, Sant Miquel de Balenyà, Tarragona, Tàrrega, Tornabous, Vilassar de Dalt i els gegants amfitrions de 

Cervera 

 GRANOLLERS (Vallès Oriental) 

Diada dels Sants Metges 

17.30 h - A la plaça de la Corona. Mostra de les figures participants. 

18.30 h - Passejada de gegants. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Recorregut: plaça de la Corona, carrer d’Anselm Clavé, de Sant Roc i plaça de la Porxada 

19.30 h - Expectacle “Els Gegants Perduts”. 

Colles participants: Sabadell-Pubills, Terrassa-Vells, els capgrossos vells de Granollers i els gegants amfi-

trions de la ciutat de Granollers 

 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-Ciutat Comtal (Barcelonès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

9.30 h - A la plaça de Sant Jordi. Plantada de gegants. 

11.00 h - Inici de la passejada pels carrers del barri. 

Colles participants: l’Hospitalet de Llobregat (Ciutat, Bellvitge, Drac d’Or, la Florida, Grup de Botigues del 

Centre i Sant Josep, Titonyetes), Sant Fruitós de Bages i els capgrossos i la gegantona amfitrions de Ciu-

tat Comtal de l’Hospitalet de Llobregat 

 ELS PRATS DE REI (Anoia) 
Passejada de gegants (Tarda) 

 REUS (Baix Camp) 

Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia 

19.00 h - Des de diferents punts de la ciutat. Toc de Festa i sortida dels elements del seguici popular. 

 RODA DE TER (Osona) 

Festa Major 

17.00 h - A la plaça Major. Festa d’aniversari del gegantó Silver. 

 SANTA COLOMA DE FARNERS (Selva) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

16.30 h - A la plaça de la Pau. Plantada de gegants. 

A continuació - Inici de la passejada de gegants. 

Colles participants: Arbúcies, Arenys de Mar, la Beguda Alta, la Bisbal d’Empordà, Caldes de Malavella, 

Girona, Lloret de Mar, Palamós, Sant Fruitós de Bages, Sant Hilari Sacalm, Vacarisses i els gegants amfi-

trions de Santa Coloma de Farners 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 SANTPEDOR (Bages) 

XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos 

17.30 h - Al pàrquing de Cal Llovet. Plantada de gegants. 

18.30 h - Inici de la passejada de gegants pels carrers del poble. 

Diumenge 25 

 ARBÚCIES (Selva) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 BALAGUER (Noguera) 

Participació dels gegants a la fira d'entitats (Tot el dia) 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Major 

23.00 h - Des de la plaça de Sant Jaume. Toc a plegar. Passejada nocturna dels gegants de la Ciutat. 

Recorregut: plaça d’Antonio López, Via Laietana, plaça de l’Àngel, carrer de Jaume I, plaça de Sant Jau-

me, carrer de Ferran, Rambla i palau de la Virreina 

 CALELLA (Maresme) 

XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos 

9.30 h - Al carrer de l’Església. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

Recorregut: carrer de l’Església, de Sant Josep, de Jovara, de les Escoles Pies i plaça de l’Ajuntament 

12.30 h  - Ballada de gegants. 

 CASSÀ DE LA SELVA (Gironès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos 

9.00 h - Al passeig de Vilaret. Plantada de gegants. 

10.30 h - Inici de la passejada pels carrers del poble. 

Colles participants: Bescanó, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva (Aldric, 

Puig d’Arques, la Salle), Fornells de la Selva, Girona-Fal·lera Gironina, Llagostera, Lloret de Mar, Santa 

Eugènia de Ter i els gegants amfitrions de Cassà de la Selva 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 CERVERA (Segarra) 

Festa Major 

10.30 h - Des de la plaça Major. Anada a ofici del seguici local. 

Recorregut: carrer Major, plaça de Santa Anna, de Sant Miquel, de la Universitat i església de Sant Anto-

ni 

11.15 h - Davant de la Universitat. Plantada dels elements festius. 

12.00 h - Seguici de Festa Major. 

Recorregut: plaça de la Universitat, de Sant Miquel, de Santa Anna, carrer Major i plaça Major 

13.30 h - Lluïments i balls dels elements festius del seguici. 

 CORÇÀ (Baix Empordà) 

XIX Trobada de Gegants i Capgrossos 

11.30 h - A la plaça dels Geganters. Plantada de gegants. 

12.00 h - Inici de la passejada pels carrers del poble. 

Colles participants: la Bisbal d’Empordà, Castelló d’Empúries, Celrà, l’Escala, l’Estartit, Flaçà, Jafre, Lloret 

de Mar, Monells, Vilafant, Vilaür i els gegants amfitrions de Corçà 

 ESPINALBET (Berguedà) 

Passejada de gegants (Matí) 

 LLANARS (Ripollès) 

Festa Major 

12.00 h - A la plaça de l’Om. Ballada de la geganta i els capgrossos locals. 

 MOJA (Alt Penedès) 

Trobada de Gegants i Capgrossos; acte de celebració del X aniversari dels 
gegants 

11.30 h - Des de la rambla de Pau Casals. Inici de la passejada de gegants. 

Colles participants: els Monjos, Sant Pere Molanta, Vilafranca del Penedès i els gegants amfitrions de 

Moja 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Vallès Occidental) 

XII Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX aniversari dels gegants vells 

10.30 h - A la plaça de la Vila. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants pels carrers del poble. 

Colles participants: Barberà del Vallès, Cabrils, Cerdanyola del Vallès, Cubelles, la Garriga, Lloret de Mar, 

Mollet del Vallès, Rellinars, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès. Sant Fe-

liu Sasserra, Santa Perpètua de Mogoda i els gegants amfitrions de Palau-solità i Plegamans 

 EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

XXX Trobada de Gegants i Capgrossos 

9.00 h - A la plaça de la Vila. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

Recorregut: carrer de Ferran Puig, de Frederic Soler, avinguda de la Verge de Montserrat, del Canal i 

Fondo d’en Peixo. 

13.00 h - Ballada de gegants 

Colles participants: Badalona, Castelldefels, l’Espluga de Francolí, l’Hospitalet de Llobregat-Drac d’Or, 

Lliçà de Vall, Manlleu, Manresa-Ciutat, Matadepera, Molins de Rei, Monistrol de Montserrat-Viserta, 

Palamós, Parets del Vallès, el Prat de Llobregat-Delta, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Boi de Llobregat i 

els gegants de les escoles i de la Ciutat del Prat de Llobregat 

 PUIG-REIG-Fonollet (Berguedà) 

Festa Major 

10.30 h - Ballada dels gegants de Puig-reig. 

 REUS (Baix Camp) 

Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia 

11.00 h - Des de la plaça de la Pastoreta. Baixada del seguici festiu de la ciutat fins al santuari de Miseri-

còrdia. 

De 17.00 a 19.00 h - Davant del santuari. Ballades dels gegants, els nanos, les danses i el bestiari. 

 SANT HILARI SACALM (Selva) 

Fira Torna en Serrallonga; XVII Trobada de Gegants Bandolers 

12.00 h - Des de la plaça de l’Església. Inici de la passejada de gegants pels carrers del poble. 

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

Festa Major 

Matí - Passejada dels gegants locals pels carrers del poble. 

 TARADELL (Osona) 

XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos 

9.00 h - A la ronda de Vilademany. Plantada de gegants. 

11.15 h - Inici de la passejada pels carrers del poble. 

13.00 h - A la Carpa. Ballada de gegants. 

Colles participants: Aiguafreda, les Franqueses del Vallès, Gironella, Montmajor, Prats de Lluçanès, Puig-

reig, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Esteve d’en Bas, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Joan Despí, Sant Julià de 

Vilatorta, Sant Pere de Vilamajor, Sant Vicenç de Montalt, Torelló, Vic-Santa Anna i els gegants amfitri-

ons de Taradell 

 VANDELLÒS (Baix Camp) 

III Trobada de Gegants i Capgrossos 

11.00 h -  Ala plaça dels Doctors Gil-Vernet. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

Colles participants: Alcover, Capellades-Capgrossos, Colldejou, l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del 

Camp-Dalt i els capgrossos amfitrions de Vandellòs 

 VIDRÀ (Osona) 

Festa Major 

11.45 h - Passejada dels gegants locals pels carrers del poble. 

Dilluns 26 

 CERVERA (Segarra) 

Festa Major 

18.00 h - Des de la plaça de la Universitat. Seguici infantil, amb la participació dels gegantons de les es-

coles i de la ciutat. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 EL PRAT DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Festa Major 

21.00 h - Des del carrer de Frederic Soler. Passejada de Final de Festa, amb la participació de les colles 

de cultura popular locals. 

Dimecres 28 

 LLEIDA (Segrià) 

Festes de Tardor 

18.00 h - Des del Pati de les Comèdies. Anem de Festa! Anada del seguici al pregó. 

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


 

Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya       -       www.gegants.cat       -        agrupacio@gegants.cat                       12 

L’activitat destacada 

Ara fa 35 anys, Granollers va recuperar una antiga parella de gegants que 
per casualitats de la vida s’havia perdut. Per recuperar aquelles figures que 
tant s'estimava la ciutat, es va organitzar, per la Festa Major de l'any 1981, 
la Festa dels Gegants Perduts. Enguany, el 24 de setembre, per la Diada de 
Sants Metges, la ciutat celebra l’aniversari de la recuperació dels gegants 
Cosme i Damiana, els Gegants Perduts. 

Per fer-ho, rebran la visita de dues parelles històriques del Vallès, que van 
ser els padrins dels gegants en la seva recuperació: en Robesa i na Pepona, 
gegants Vells de Terrassa, i en Feliu i la Salut, gegants Pubills de Sabadell. 
Els gegants de les tres capitals del Vallès s’aplegaran, juntament amb els 
capgrossos Vells granollerins, en aquesta cita de celebració, que clourà amb 
l’espectacle “Els Gegants Perduts”, amb la participación de totes les figures. 

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

Dijous 29 

 LLEIDA (Segrià) 

Seguici de les Festes de Tardor (Matí) 

 MOLINS DE REI (Baix Llobregat) 

Tradicional Cercavila dels Gegants Vells (Matí) 

 RUPIT I PRUIT (Osona) 

Passejada de gegants (Matí) 

 SANT HILARI SACALM (Selva) 

Passejada de gegants (Matí) 

Divendres 30 

 BARCELONA-Sarrià (Barcelonès) 

Passejada de gegants i ball del toc d'inici (Tarda) 

Dissabte 1 

 L'ALCORA (Alcalatén, País Valencià) 

V Trobada de Gegants i Cabuts (Tarda) 

 BALAGUER (Noguera) 

Passejada de gegants (Tarda) 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Catalana; Actuació dels gegants del Pi i el Lleó i la Mulassa de Barce-
lona (Tarda) 

 BARCELONA-Sarrià (Barcelonès) 

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

 CALAFELL-Segur de Calafell (Baix Camp) 

Trobada de Gegants i Capgrossos de Segur de Calafell (Tarda) 

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

 CALDES DE MALAVELLA (Selva) 

XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Baix Llobregat) 

Passejada dels gegants locals (Tarda) 

 CORNELLÀ DEL TERRI (Pla de l'Estany) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 MOLINS DE REI (Baix Llobregat) 

Passada dels Gegants Nous. Passejada amb les colles convidades de fora 
de Catalunya (Tarda) 

 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Selva) 

XXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 ROSSELLÓ (Segrià) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda) 

 SANT BOI DE LLOBREGAT-Casablanca (Baix Llobregat) 

Passejada de gegants (Matí) 

Diumenge 2 

 BALSARENY-Geganters (Bages) 

Ballada de gegants (Matí) 

 BARCELONA-Hostafrancs (Barcelonès) 

Passejada dels gegants petits del Pi (Matí) 

 BARCELONA-Montbau (Barcelonès) 

VII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 BARCELONA-Sarrià (Barcelonès) 

XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos. XV aniversari del gegantó Blauet i 
estrena del seu ball (Matí) 

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

 BELLVÍS-Els Arcs (Pla d'Urgell) 

Passejada de gegants (Matí) 

 LLEIDA (Segrià) 

Ballada extraordinària dels gegants de la ciutat (Matí) 

 MOLINS DE REI (Baix Llobregat) 

XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí); Tarda Gegant, mostra de 
balls dels gegants, els capgrossos i el Gall (Tarda) 

 OLOST (Osona) 

El Retrobament, caminada popular amb els gegants d'Olost (Matí) 

 OS DE BALAGUER (Noguera) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 RIPOLLET (Vallès Occidental) 

XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

 RIUDECOLS (Baix Camp) 

Passejada de gegants (Matí) 

 RUPIT I PRUIT (Osona) 

Passejada de gegants pels carrers del poble (Matí) 

 SANT CEBRIÀ DE VALLALTA (Maresme) 

Passejada de gegants i de la Serp del Pi Gros(Matí) 

 VALLROMANES (Vallès Occidental) 

Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí) 

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

TARRAGONA-CPEE Sant Rafael 

(Tarragonès) 

 Sant Rafael 

 (Foto: webs.gegants.cat/campdetarragona) 

BARCELONA-Sagrada Família    

(Barcelonès) 

 Sant Jordi 

 (Foto: Gerard Picó) 

 

ESTRENES DE FIGURES 

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

