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Agenda gegantera de la setmana 

Dijous 9 

 BARCELONA (Barcelonès) 
20.00 h - A la Casa dels Entremesos. Presentació del conte Els gegants de la Barceloneta: L’autèntica his-

tòria de Pep Barceló i Maria la Néta, els dos gegants que viuen a la Barceloneta, a càrrec dels seus au-

tors. 

Divendres 10 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Major d’hivern 

20.15 h - Des de la plaça de Sant Jaume. Protocols de l'Àliga de Barcelona, amb la participació del Lleó de 

Barcelona i els gegants de Santa Maria del Mar 

Dissabte 11 

 BARCELONA (Barcelonès) 

IX Trobada de gegantons d’escola de Barcelona 

11.00 h - Des de la plaça de Castella. Passejada dels gegantons de les escoles locals. 

IX Trobada de gegants infantils de les colles geganteres locals 

11.30 h - Des del Museu Marítim. Passejada dels gegantons de les colles locals. 

 CENTELLES (Osona) 

Cau de Bruixes 

Passejada de gegants (Matí) 

 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-Santa Eulàlia (Barcelonès) 

Festa del barri 

19.30 h - Des de la plaça de Francesc Macià. Passejada de gegants pels carrers del barri. 

 PALLEJÀ (Baix Llobregat) 

Festa Major 

11.00 h - Al Castell. Taller Matinal Geganter. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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 VALLS-Pessigolla (Alt Camp) 

XIX Trobada de gegants de les comarques meridionals 

11.00 h - A la plaça del Carme. Plantada de gegants. 

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

13.00 h - A la plaça del Pati. Arribada de la passejada i acte d’intercanvi del gegantó. 

13.30 h - Ballada de gegants. 

Colles participants: el Catllar, Falset, Masllorenç, la Riba, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona (Port, Sagrat 

Cor), Vilallonga del Camp i els gegants amfitrions de La Pessigolla i El Calçot-AAEET de Valls 

Diumenge 12 

 BARCELONA (Barcelonès) 

Festa Major d’hivern; XXXV Trobada de gegants i capgrossos de Ciutat Ve-
lla 

9.00 h - Des del Palau de la Virreina. Sortida de la cercavila de la Laia. 

9.45 h - A la plaça de Sant Jaume. Col·locació del penó de Santa Eulàlia. 

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

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

12.00 h - A la baixada de Santa Eulàlia. Ball de Santa Eulàlia dels gegants de la Plaça Nova. 

13.15 h - A la plaça de Sant Jaume. Ballada de gegants. 

19.00 h - Des de la plaça del Pi. Passejada de les Laies, amb les gegantes de Ciutat Vella. 

19.45 h - Arribada de les gegantes a la plaça de Sant Jaume. 

 NAVARCLES (Bages) 

XXXV Trobada de gegants i capgrossos 

9.00 h - A l’avinguda Piscines i Esports. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

13.00 h - A la plaça de la Vila. Ballada de gegants. 

Colles participants: Alcover, Artés, les Borges Blanques, Calders, Guixers, la Llagosta, Manlleu, Manresa-

Poble Nou, Mura, Osca-Colla Nostra, els Pallaresos, Puig-reig, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu Sasserra, 

Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pol de Mar, Santa Maria d’Oló, Súria-Poble Vell, 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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Vacarisses, Vilassar de Mar i els gegants amfitrions de Navarcles 

 PALLEJÀ (Baix Llobregat) 

Trobada de gegants i capgrossos 

9.30 h - A la plaça de la llum. Plantada de gegants. 

11.30 h - Inici de la passejada de gegants. 

13.30 h - A la plaça del Castell. Ballada de gegants. 

Colles participants:Canet de Mar, Castelldefels, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Antoni de Vila-

major, Sant Llorenç Savall i els gegants amfitrions de Pallejà 

 SANT ADRIÀ DE BESÒS (Barcelonès) 

Festa dels Passadors 

11.00 h - Des del carrer de Ricart. Passejada de gegants. 

12.00 h - A la plaça de la Vila. Homenatge i ofrena, amb la participació dels gegants. 

 SANT JOAN DESPÍ (Baix Llobregat) 
Festa dels Tres Tombs, amb la participació de la colla gegantera. 

http://www.gegants.cat
mailto:agrupacio@gegants.cat
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L’activitat destacada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat 31 de gener, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acor-
dar declarar la federació Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya 
com a associació d’interès cultural. Es tracta de la primera federació cultu-
ral d’àmbit nacional que rep aquest títol a mans del govern català. 

 

El procés va iniciar-se el mes de febrer de l’any passat, fa gairebé un any, amb la sol·licitud i els infor-

mes inicials. El 9 de novembre es va rebre un comunicat en què el Conseller de Cultura donava l’apro-

vació necessària per continuar amb els tràmits i obtenir la resolució en un període no superior als 6 

mesos. 

Així doncs, després de tot un any de procés, finalment, de conformitat amb l’acord de Govern que va 

tenir lloc dimarts 31 de gener de 2017, l’ACGC ha estat declarada Entitat d’Interès Cultural. 

Amb seu social a Sant Feliu de Llobregat, la Federació és una entitat sense ànim de lucre constituïda 

l'any 1984 a partir de la unió de 27 colles geganteres. En l’actualitat, té més de 400 colles federades, 

amb un total aproximat de 12.000 persones associades. És integrant del Consell de l‘Associacionisme 

Cultural, màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura en matèria de cultura popular i associacio-

nisme cultural, i va rebre  el Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya l'any 

2000. La Federació publica, des de l'any 1986, la revista trimestral Gegants, especialitzada sobre aquest 

tema, i organitza anualment  la Ciutat Gegantera de Catalunya, la Fira del Món Geganter i la Trobada 

Nacional de Capgrossos (de caràcter biennal). A més, conserva el seu arxiu administratiu, amb informa-

ció sobre les entitats geganteres, i històric, que conté valuosos fons documentals sobre imatgeria. 

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

Dijous 16 

 BALSARENY-Geganters (Bages) 

Traginers a l'escola, amb la participació dels gegants (Tarda) 

Divendres 17 

 TORÀ (Segarra) 

Festa del Brut i la Bruta a l'escola (Matí) 

Dissabte 18 

 BALSARENY-Geganters (Bages) 

Passejada inaugural de la Festa dels Traginers (Tarda) 

 TORÀ (Segarra) 

XXIII Festa del Brut i la Bruta (Tot el dia) 

Diumenge 19 

 BALSARENY (Bages) 

Festa dels Traginers, amb la participació dels gegants i gegantons (Matí) 

Dimarts 21 

 MANRESA (Bages) 

Passejada del seguici local (Matí) 

Dimecres 22 

 SANT LLORENÇ SAVALL (Vallès Oriental) 

Rua infantil de Carnestoltes, amb la participació dels gegants (Matí) 

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

VALÈNCIA                                     

(País Valencià) 

Ausiàs March, sor Isabel de Vi-
llena, Antoni Josep Cavanilles, 
Antònia Gómez d’Orga, Vicente 
Blasco Ibáñez, Concha Piquer, 
Vicent Andrés Estellés i Matilde 
Salvador  

 (Foto: Facebook—Ceballos & Sanabria) 

ANGLÊS                              

(Selva) 

Pere Motero 

 (Foto: Facebook — Gegants d’Anglès) 

 

ESTRENES DE FIGURES 

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

