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PRESENTACIÓ 
COORDINADORA 
DE GEGANTERS DE BARCELONA

La Coordinadora de Geganters de Barcelona es retroba un any 
més amb tots vosaltres mitjançant aquesta publicació. 

Estem molt contents i entusiasmats, perquè els llaços que vam 
començar fa uns anys es van consolidant i la col·laboració amb 
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya cada vegada 
agafa més cos.

La Coordinadora un any més organitza els actes geganters 
de Santa Eulàlia: la XIV Mostra de gegantons de les colles 
de Barcelona i la XII Mostra de gegantons i altres elements 
d’escoles, del 6 al 13 de febrer, al Born, que hem obert a 
escoles d’arreu, com ara Sant Feliu de Llobregat, Mataró o 
Sant Cugat del Vallés, entre moltes altres poblacions. També 
organitzarà els actes geganters de les Festes de la Mercè 2016, 
del 17 al 24 de setembre.

Igualment, estem treballant conjuntament amb l’Agrupació per 
assolir dos reptes molt importants. Un d’aquests projectes és 
per a aquest mateix any, l’altre ens portarà a un termini més 
llarg. Tant de bo els puguem acabar de portar a terme.

Ens movem, ballem, fruïm i fem fruir, no només la quitxalla, sinó 
també joves i grans. La cultura popular i tradicional del nostre 
país té el recolzament inequívoc dels nostres conciutadans. Ens 
sentim envoltats de persones que admiren el nostre treball, 
desinteressat en tot moment, i que cuidarem de mantenir viu 
en tot moment.

Continuem, doncs, amb aquesta tasca pel bé del món geganter 
i, de retruc, de Catalunya.

JOAN AZORÍN
President de la Coordinadora de Geganters de Barcelona

www.gegantsbcn.cat

PRESENTACIÓ 
AGRUPACIÓ DE COLLES 
DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

Un any més, teniu a les vostres mans el Calendari del Món 
Geganter, amb un nodrit número d’interessants articles, 
fotografies i el recull de les activitats geganteres previstes per 
al 2016.

En aquesta edició, i seguint la línia de l’any passat, els articles 
tenen una temàtica determinada. Aquest any s’ha volgut donar 
un reconeixement a la música, els instruments i les formacions 
musicals que acompanyen els gegants. Una part imprescindible 
en el món geganter, que ajuda a donar vida a les figures i 
fomenta els balls. Els articles han estat escrits per primeres 
espases en el seu camp, als quals agraïm la seva col·laboració 
desinteressada en aquesta publicació.

Com en altres edicions, seguim comptant amb la col·laboració 
d’altres entitats geganteres. A banda del treball en equip amb 
la Coordinadora de Geganters de Barcelona, a nivell estatal 
destaquem la Federació Valenciana de Nanos i Gegants i, a 
nivell internacional, la Maison des Géants (Bèlgica) i la Federatie 
van Nederlandse Reuzen (Holanda). Amb aquesta ajuda i la 
gran tasca de coordinació, aquest any s’han superat les 1.000 
activitats registrades, tot un rècord.

Esperem que aquesta publicació us agradi, que us resulti 
d’utilitat i, com no pot ser d’altra manera, que ens ajudi a estimar 
i valorar una mica més el nostre món geganter.

AMADOR CODINA
President de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya

www.gegants.cat

DANSANT

Victor Pisa Vilaseca
Primer Premi El Fet Geganter 2015

PORTADA
VISCA LA FESTA

Josep Miñana Pedrola
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VINGA LA MÚSICA!
ARREU DE LES NOSTRES TERRES, GEGANTS, NANS, 
CAPGROSSOS I FIGURES DE TOTA MENA PASSEGEN I 
DANSEN AL SO DE LES TONADES DELS INSTRUMENTS 
TRADICIONALS, INDISPENSABLES EN LA NOSTRA 
CULTURA POPULAR. GRALLES, FLABIOLS, DOLÇAINES 
I PERCUSSIÓ OMPLEN CARRERS I PLACES AMB ELS 
MILLORS RITMES DEL NOSTRE PATRIMONI MUSICAL. 
PERQUÈ LA FESTA, SENSE BONA MÚSICA, NO ÉS FESTA.

RELLEU GENERACIONAL

Ramon Colell Canes 
Menció Honorífica
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EL FLABIOL (I EL TAMBORÍ) ÉS UN CONJUNT 
INSTRUMENTAL QUE S’ENCABEIX DINS LA 
FAMÍLIA DE LES ANOMENADES FLAUTES-
AMB-TAMBOR, O SIGUI, QUE AMB UNA MÀ ES 
FA SERVIR UN  INSTRUMENT DE VENT (UNA 
FLAUTA) MENTRE AMB L’ALTRA S’UTILITZA 
UNA BAQUETA QUE PERCUDEIX SOBRE 
UN TAMBOR. AQUEST CONJUNT ES TROBA 
ESCAMPAT PER BONA PART D’EUROPA, 
AMÈRICA DEL SUD I CENTREAMÈRICA (EN 
AQUESTS DARRERS CASOS PER INFLUÈNCIA 
EUROPEA).

Generalment es tracta de flautes llargues i primes amb 
tres orificis que es tapen i es destapen amb els dits del 
músic, produint així, juntament amb una major o menor 
intensitat de l’aire que l’instrumentista introdueix a l’altre 
extrem, les notes que conformen la melodia. El flabiol  
funciona de manera diferent ja que disposa de, com a 
mínim, cinc forats situats al mig de l’instrument, la qual 
cosa el converteix en un model realment peculiar dins la 
família. Pel que fa a la percussió, les mides i formes són 
variables, que van des de tambors notablement grans 
fins als minúsculs tamborins  de sardanes.

No se sap ben bé del cert on ni quan apareixen els primers 
conjunts instrumentals de flauta-i-tambor interpretats 
per un músic individual. En qualsevol cas, les primeres 
referències fiables són europees i del segle XIII. Molt aviat 
va entrar a Catalunya ja que a començament del segle XIV 
es trobava escampat per tot el continent. 
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EL FLABIOL El que segurament sobta més als nostres dies és la 
ductilitat pel que fa a usos que ja ben aviat va demostrar 
aquest conjunt instrumental, com queda provat no 
només a la literatura sinó també a les representacions 
iconogràfiques: l’hem pogut veure representat (parlem de 
la Baixa Edat Mitjana) en festes cortesanes i populars, com 
a motiu en l’art religiós acompanyant la divinitat, proper 
a la reialesa i, fins i tot, en funcions heraldicomilitars. 

Per si tot això fos poc, sabem que fer de tamborino 
(fer de sonador de flauta-amb-tambor) no era un 
simple passatemps ans un ofici. El tamborino –que 
avui coneixeríem més aviat com flabiolaire–, va ser, 
almenys fins al darrer quart del segle passat, un ofici 
retribuït i reconegut no només encasellat, com avui en 
dia, en l’acompanyament de figures festives i danses 
de carrer, sinó amb unes funcions i habilitats molt 
més àmplies, com és la de mestre de danses, intèrpret 
en acompanyaments protocol·laris, música religiosa i 
balls del dia, entre d’altres. En aquestes circumstàncies 
no ens ha de sorprendre que el tamborino sigui aviat, 
i durant segles, l’acompanyament preferit dels gegants, 
menys encara quan era possible contractar un músic –un 
autèntic home-orquestra– que amb un únic jornal cobria 
la feina de, com a mínim, dos músics, oferint melodia i, 
sobretot, ritme.

FLABIOLS I GEGANTS

Avui dia podem veure i sentir tamborinos o flabiolaires 
acompanyant diferents gegants arreu de Catalunya. 
Alguns d’ells han mantingut aquest acompanyament 
amb poques variacions des de temps reculats i han 
esdevingut veritables icones. Alguns d’aquests gegants 
són els de Solsona –amb l’acompanyament del músic 
conegut com Perdigot–, els d’Olot, els de Mataró, els de 
Barcelona; figures, els d’aquestes dues darreres ciutats, 
que han estat acompanyades per grans flabiolaires, sigui 
de forma individual o col·lectiva, com Josep Pidelaserra 
(Gran Manel), Pau Orpí (Matador), en Quirze Perich;  o 
grups i colles, com els Garrofers o els Perdigots. 

També en d’altres viles i ciutats trobaríem aquest 
acompanyament, que havia estat l’habitual fins a 
l’anomenada recuperació festiva dels anys vuitanta i la 
incorporació massiva, si es vol, de les gralles i les colles 
de grallers en l’acompanyament de gegants. 

PAU PLANA I ÀNGEL VALLVERDÚ 

Els Perdigots, formació amb flabiols, en plena actuació (foto: Gerard Pouget)

Flabiolaire del grup Faktoria Folk. (Foto: Gerard Pouget) Els gegants xeremiers de Palma de Mallorca (foto: Gerard Pouget)
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Actualment anomenem mitja cobla a una de les 
formacions més elementals de la música tradicional 
catalana, també coneguda a l’illa de Mallorca amb 
el nom de colla de xeremiers. Està formada per dos 
sonadors, un dels quals toca la cornamusa –avui en dia 
hom en diu més habitualment sac de gemecs– i l’altre 
toca alhora el flabiol i el tamborino. Tot i que entre el 
final dels anys cinquanta i els primers dels vuitanta del 
segle XX no hi havia sonadors de cornamusa al Principat, 
aquesta és una formació amb una dilatada presència 
al nostre país, car en tenim notícies des de principi del 
segle XIV, consolidada arreu de tota la geografia catalana 
i en qualsevol tipus de manifestacions i rituals, des de 
l’acompanyament d’autoritats, balls i figures de seguici 
fins a l’animació d’aplecs i balls “al dia”. És una formació 
de carrer molt completa, perquè amb tan sols dues 
persones s’aconsegueix una forta presència, gràcies a 
que el grall –el tub melòdic de la cornamusa– i el flabiol 
fan exactament la mateixa melodia, tocant completament 
a l’uníson. Aquesta força melòdica és complementada per 
l’embolcall que creen els bordons –que fan el característic 
so continu de la cornamusa– i el tamborino, que percudeix 
el flabiolaire amb una única baqueta. Aquest acoblament 
entre una cornamusa i una flauta+tambor és únic, car 

la resta d’acoblaments tradicionals de cornamusa són 
amb oboès (com la bombarda i el biniou a Bretanya o la 
zampogna i la ciaramella a Itàlia) o amb percussió (com la 
clàssica parella de gaita i tambor d’Astúries). Actualment 
es poden veure mitges cobles en diversos seguicis 
festius, sobretot al Camp de Tarragona i al Penedès, però 
també acompanyant caramelles a la Catalunya Central, 
per exemple, mentre que a Mallorca són indispensables 
per a qualsevol tipus de manifestació popular. Abans de 
la popularització de la gralla, tant al segle XIX com al final 
del segle XX, eren habituals per fer ballar tot tipus de 
danses i entremesos, inclosos –òbviament– els gegants.

Quan a aquesta formació li cal una mínima harmonia, 
enlloc de desdoblar a veus els dos instruments melòdics, 
se n’hi afegeix un tercer, mantenint així la mitja cobla 
com a grup nuclear. Llavors tenim el que ara anomenem 
cobla de tres quartans, ja que sembla que històricament 
aquest nom no existia, i se l’ha batejat així a partir d’una 
expressió sorneguera comuna a l’Empordà. Aquest tercer 
instrument pot ser variable, però avui en dia hi és de 
manera fixa una xeremia, un instrument també de vent 
de gran rellevància a l’Edat Mitjana i el Renaixement de 
la família dels oboès, que va quedar popularitzat amb el 
nom de tarota i que és el pare del tible que avui es toca 

a les cobles de sardanes. Formacions d’aquest tipus són 
a bastament conegudes sobretot a la Catalunya Vella, 
des de l’Empordà fins al Pallars i ben bé a tot el Rosselló, 
posant la música a balls cerdans i contrapassos i també 
a sardanes. És a partir d’aquesta formació que sorgí la 
cobla d’onze músics tal com ara la coneixem, la qual 
cosa en motivà la progressiva desaparició a l’Empordà i 
el Rosselló, mentre que a ponent anà minvant d’acord 
al canvi de model social i la modificació dels espais de 
dansa i l’aparició del ball de parella.

Avui en dia, sortosament, tots aquests instruments 
tornen a sonar amb força arreu del país, i ens han tornat 
aquells sons que, per antics, ara ens semblen nous. Hi ha 
un nombre prudent de gent que en construeix, i el seu 
aprenentatge en escoles de música arreu del país ens 
n’assegura el futur, que esperem prometedor.

FRANCESC SANS
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Bufalodre, cobla de tres quartans (foto: Gerard Pouget)

La mitja cobla Punt de Malura, en una de les trobades de sacaires que se 
celebren anualment per Sant Sebastià a Riudoms. (foto: Gerard Pouget)
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Ministrer (o ministril) és un terme que originàriament 
vol dir servidor (d’on ve també ministre, administrar, 
minestra, etc.). Ja des de l’època medieval, la paraula 
s’especialitza i designa també els servidors músics, tal 
com recull en l’actualitat el DIEC2: “ministrer m. [MU] [PR] 
Músic instrumentista adscrit a una cort o a una capella 
eclesiàstica.”. Així, les cobles (cobla significa conjunt 
instrumental) que agrupaven aquests músics rebien el 
nom de cobles de ministrers.

El terme ministrer evoluciona al llarg dels segles. Al final 
del segle XVII s’utilitza per referir-se als músics de vent 
i, més concretament, aquells que toquen instruments 
d’inxa. La xeremia (el membre musical més representatiu 
dels ministrers) és un instrument de doble canya 
avantpassat tant de l’oboè com de la tenora i del tible 
de la cobla de sardanes, però d’instruments d’inxa en 
la cobla de ministrers n’hi ha més, com el baixó o la 
cornamusa (o sac de gemecs).

Aquests ministrers del segle XVII són hereus de la tradició 
medieval de la música alta que a la Baixa Edat Mitjana i 
fins ben entrat el Renaixement volia dir “de gran volum, 
apta per a la interpretació en espais oberts” com una 
plaça o en una batalla. Els instruments més característics 
eren les cornamuses, les xeremies, tota la trompeteria 
d’anafils, clarins, trompes i corns, juntament amb els 
atabals (tot tipus de tambors cilíndrics) i les nàcares 

(les trampes de les festes majors i l’antecedent de les 
timbales de l’orquestra); i també els flabiols amb tamborí, 
que és l’únic instrument present tant a les formacions de 
música alta com baixa.

Aquestes formacions medievals en origen treballaven 
per institucions o per corts de nobles i reis, i la seva 
vigència històrica la podem situar cap al primer terç del 
segle XVII. Les cobles de ministrers que van superar l’Edat 
Moderna van evolucionar sense solució de continuïtat a 
altres formacions, des de quartets i petites agrupacions a 
orquestrines o, fins i tot, el que coneixem actualment com 
cobla de sardanes, amb una constant entrada i sortida 
d’instruments. 

Ministrer és, doncs, un terme antic que, fora dels 
ambients d’especialistes, queda oblidat. Fa uns trenta 
anys la paraula reviu gràcies als esforços de Xavier 
Orriols per recuperar la cornamusa (o sac de gemecs) i la 
xeremia (o tarota) catalanes entre 1982 i 1985. Francesca 
Roig i ell mateix, entre d’altres, són els fundadors dels 
Ministrers de la Vila Nova, la primera “cobla de ministrers 
contemporània” que fa la seva primera actuació a 
Vilanova i la Geltrú per la Diada de la Mare de Déu de les 
Neus de 1984.
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LA COBLA DE 
MINISTRERS 

Els Ministrers de la Vila Nova, amb el flabiol en primer terme (foto: Gerard Pouget)

Els Ministrers del Sabre (foto: Gerard Pouget)

Per tant, actualment ministrer designa el músic de 
certes formacions catalanes contemporànies dedicades 
a la interpretació de repertoris antics i/o mitjançant 
tipologies instrumentals antigues. Sovint, però no pas 
sempre, aquestes interpretacions intenten recrear els 
tractaments polifònic, rítmic o tímbric que se suposen 
propis de l’època de les peces o de la mateixa formació 
instrumental.

POL DUCABLE 
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Hem anat repassant diferents formacions que amb 
el flabiol com a instrument més o menys protagonista 
acompanyen, o han acompanyat, els gegants: des d’un 
únic músic tocant un o dos instruments fins a agrupacions 
més complexes, com podrien ser les mitges cobles, 
els tres quartans, les cobles de flabiols o les cobles de 
ministrers. 

El flabiol, però, com molts d’altres instruments 
tradicionals, ha anat evolucionant o adaptant-se, com 
a instrument i com a concepte, a d’altres formacions 
i funcions, i s’ha acabat acoblant amb molts d’altres 
instruments. 

Quan parlem de grans agrupacions en l’àmbit de música 
tradicional catalana, ens ve ràpidament al cap la cobla 
de sardanes que, efectivament, també ha fet i fa ballar 
gegants. No només això, sinó que han estat molts els 
compositors que, escrivint per a aquesta formació, han 
recollit en sardanes, ballets o d’altres composicions, 
músiques més o menys conegudes de balls de gegants. 
Paradoxalment, però, aquestes composicions han estat 
popularitzades en àmbits diferents al propi ball de 
gegants. Això es pot veure, a tall d’exemple, en sardanes 
dedicades als gegants en si o a festes majors que evoquen 

o reprodueixen les músiques pròpies. No ens correspon 
ara estudiar quin paper juga el flabiol en aquestes 
composicions, però sí que, en tot cas, com a element de 
la cobla, hi és partícip. 

A banda d’això, a la cobla (o faríem bé de dir la cobla-
orquestra) li ha tocat de fer tots els papers de l’auca dins 
de multitud de festes majors: la missa, les sardanes, el 
concert-vermut, la professó, el concert de tarda, el ball 
de nit i, per descomptat, fer ballar els gegants, ja sigui 
per l’aprofitament de la presència de músics o, potser 
també, pel major prestigi que se li ha atorgat enfront de 
flabiolaires o altres músics, diguem-ne, tradicionals.

Alguns llocs on podem veure la cobla acompanyant els 
gegants o fent-los ballar és a Solsona, a Manresa, o a 
l’Eixida, de la Festa Major de Tàrrega, on actualment la cobla 
acompanya alguns balls, per citar-ne algun exemple. 

També arran de la recuperació de molts instruments, i 
fora de la cobla –que podríem trobar entroncada amb 
les antigues cobles de ministrers–, el sorgiment de grups 
de música anomenada folk fa que també trobem alguns 
acompanyaments i sonades de músiques de gegants 
amb aquestes formacions, alhora que enregistraments 
que, com en el cas de la cobla, ens presenten diferents 
aproximacions a músiques geganteres. La presència 
d’aquests grups, segurament, el podem vincular més a 
trobades específiques o especials, o grans encontres, on 
han estat els encarregats de fer-los ballar i on moltes 
vegades, dins aquestes formacions, hi sona el flabiol.

I encara que això potser són figues d’un altre paner, 
no voldríem acabar aquest repàs del flabiol en el món 
geganter amb un tema que, si bé no és estrictament 
musical o referent a les formacions, sí que ens mostra la 
presència de l’instrument i, per tant, un cert reconeixement 

social o una marcada voluntat de particularitat. Parlem 
dels gegants, de la imatgeria amb flabiol o que representa 
flabiolaires. Així trobem antics flabiolaires com el Manel 
de Castellbisbal (Josep Pidelaserra Duran), l’Avi Montasell 
de Vallgorguina (Pere Coll Dalmau), el gegantó Nan del 
Flabiol de Calella (Joan Roig Carbó) o el capgròs Quirze 
Perich de Mataró. En d’altres casos són personatges 
ficticis amb flabiols, com la Roser de Riudellots de la 
Selva, el Quimet de Mataró o el Pitu de Palafrugell. Dins 
aquest mateix apartat, i més enllà, a les Illes Balears, 
l’extensa tradició de xeremiers i flabiolers ha fet que hi 
hagi nombroses figures que representen flabiolaires, com 
un dels gegants xeremiers de Palma de Mallorca, el Joan 
de Muro o el Roc de Porreres, entremès inspirat en una 
figura d’un pessebre parroquial de la vila datat del segle 
XVII que s’exposa, encara avui dia, any rere any per Nadal.

ÀNGEL VALLVERDÚ I PAU PLANA 
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ALTRES 
FORMACIONS 
AMB FLABIOL

Flabiolaires dels Bastoners de Cambrils (foto: Gerard Pouget)

El gegant Manel i el gegantó Manelet, 
de Castellbisbal (foto: Gerard Pouget) Esteve i Roser, de Riudellots de la Selva (foto: Gerard Pouget)
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LA GRALLA
LA GRALLA ÉS UN INSTRUMENT DE VENT-
FUSTA DE CANYA DOBLE. EL SO ÉS GENERAT 
PER LA VIBRACIÓ D’UNA COLUMNA D’AIRE, 
PRODUÏDA PER UNA LLENGÜETA DOBLE 
(INXA), A L’INTERIOR DEL COS CENTRAL DE 
L’INSTRUMENT. 

La gralla està composta per tres parts: inxa, tudell i cos. 
L’inxa consisteix en dues pales de canya unides amb fil; 
en trobem de molts models, les més habituals són les de 
pala quadrada. El tudell o broquet, de forma cònica, és la 
peça metàl·lica on s’acobla la canya per tal d’unir-la al cos 
de la gralla. El cos és la gralla pròpiament dita. Construït 
de diferents fustes (ginjoler, boix, olivera, granadillo, etc.) 
i, segons el model de gralla, format per una sola peça o 
per vàries; el cos té forma cònica i és on hi ha els forats, 
dels quals, el diàmetre i la ubicació en determina l’afinació 
desitjada. En el cas que en portin, és també la part on es 
col·loquen les claus, que són de metall. 

TIPUS DE GRALLES

Hi ha diferents models de gralla: la gralla seca, que 
és la més bàsica i alhora la més habitual de veure, ja 
que acostuma a ser l’instrument amb què es comença 
a aprendre. És un simple tub cònic amb sis forats a la 
part superior i un a la part inferior. Hi ha un model molt 
semblant però de dimensions més reduïdes: el grallet. 
El següent model és la gralla dolça, també anomenada 
de claus. És un model més avançat que la gralla seca i 
que incorpora unes claus a la part de baix que permeten 
a l’instrument arribar fins a notes més greus. Alguns 
models, a més d’aquestes claus, en tenen d’altres per 
poder fer alguns o tots els cromatismes, i fins i tot per 
facilitar la interpretació de les notes més agudes. Hi ha 
un altre model que, tot i que antigament s’havia utilitzat 
molt, ara ja no es fa servir: la gralla de quatre claus, 
també anomenada gralla llarga. És molt semblant a la 
gralla dolça pel que fa al funcionament de claus, però 
és una mica més llarga i amb algunes claus més, que 
li permeten arribar a notes encara més greus. Un dels 
últims models incorporats és la gralla baixa, que canvia 
la digitació per poder fer notes encara més greus, i 
habitualment juga el paper de baix en formacions que 
recorden les tradicionals. I, finalment, la gralla subbaixa, 
d’aparença molt semblant a les gralles baixes però que 
encara tenen una tessitura més greu.

També podem classificar les gralles segons l’afinació: 440 Hz 
o do, 415 Hz o si i si bemoll. No totes les gralles podem 
trobar-les amb les tres afinacions. S’acostuma a utilitzar 
una afinació o una altra segons la zona geogràfica i també 
segons les necessitats sonores de l’intèrpret i del context 
en què es toqui.

ORIGEN

L’origen de la gralla és incert. Com qualsevol instrument 
musical “(...) neix d’una forma més o menys casual, es 
perfecciona segons l’ús i les funcions específiques i, a 
vegades, o bé desapareix o bé evoluciona per generar 
nous models que perduren segons les exigències socials, 
estètiques i funcionals del moment”. Tanmateix, molts 
folkloristes han intentat trobar l’origen de la gralla i 
han arribat a diverses conclusions. Alguns creuen que 
la van dur els àrabs, d’altres que va entrar per Provença 
o Occitània provinent dels hindús, o també que és un 
invent de la cultura grecollatina.

Malgrat no conèixer l’origen de l’instrument, se sap que 
la gralla va arrelar durant el segle XVIII en el medi rural 
d’alguns punts de la Catalunya Nova, és a dir, el Camp 
de Tarragona, Penedès i Garraf. Hi ha força escrits de 

l’època que parlen de la dolçaina i el grall, i els podem 
relacionar amb la dolçaina valenciana i el grall del sac 
de gemecs. Ambdós són instruments dels quals es 
coneix una trajectòria més antiga que la gralla, però pel 
context en què són utilitzats aquests dos mots fa creure 
que es parlava d’un instrument semblant però que no 
era el mateix. Aquest instrument podria ser la gralla, 
de la qual la primera referència és la que Narcís Bas i 
Socias va fer el 1900 sobre uns fets del 9 de novembre 
de 1715. La següent citació documentada és la de Jaume 
Ramon i Vidales, que diu que el 6 d’agost de 1784 “...els 
fadrins anaren a buscarlo à Vilanova y d’allí’l portaren á 
llurs espatlles, passejantlo á la arribada, precedits de las 
grallas...”. A partir d’aquí es van trobant referències a la 
gralla a llocs com Reus o Vilanova i la Geltrú.

IVÓ JORDÀ  

D’esquerra a dreta:  grall, gralla subbaixa, gralles baixes, 
gralles de quatre claus, gralles dolces, gralles seques 

(fotos: Ivó Jordà)

Grup de grallers en plena actuació. (Foto: Gerard Pouget)
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Les gralles i dolçaines provenen del mateix punt, situat a 
la confluència de la família de les xeremies europees i les 
zournes del món àrab a l’Edat Mitjana.

Durant el segle XVIII trobem establert a la Península Ibè-
rica un instrument molt semblant a la nostra gralla seca: 
un instrument de vent de doble canya, de dos pams de 
llarg, amb un interior ample i forats grossos –sis o set a 
dalt i un a sota i dos aires–, amb argolles de metall, so-
vint amb una cadena metàl·lica del tudell a la campana 
i sempre acompanyat de timbal. A partir d’aquí, aquest 
instrument ha agafat característiques pròpies i prou cla-
res en diferents territoris.

Al final del segle XIX la gralla seca es reinventa: es baixa 
l’afinació i es converteix en un instrument transpositor en 
si bemoll, posant-se en els estàndards de l’època (com 
el clarinet o la tenora). Aquesta nova gralla té claus per 
guanyar tessitura més greu: s’hi posa clau d’octava per 
facilitar els aguts i claus per fer els cromatismes i guanyar 
agilitat.

Tot apunta que va ser obra del constructor Josep Casellas i 
Batet de Vilanova. L’acceptació d’aquest instrument és molt 
gran i sorprenentment ràpida. La gralla seca és substituïda 
i la formació habitual de dues gralles seques i dos timbals 
passa a ser de tres gralles i un timbal, també nou, de llautó.

És el moment on els balls de parella estan en alça i els 
grallers es nodreixen del nou repertori, i toquen les ame-
ricanes, masurques, xotis, valsos-jotes, pasdobles i frag-
ments de sarsueles del moment. A les targetes de pre-
sentació dels grallers, vestits a la moda, ens parlen de 
les obres dels compositors més moderns que, coincidint 
amb el corrent del nacionalisme musical, no tenen incon-
venient per escriure per a instruments populars.

Aquestes gralles passen a dir-se llargues per les seves di-
mensions o dolces pel seu so; contraposant-les a la gralla 
seca, que no presenta claus i té el so més punyent.

Per la riquesa, quantitat i qualitat dels músics, instru-
ments i compositors, es considera el tombant del 1900 
com l’època d’or de la gralla.

Com us podeu imaginar, això no acaba gaire bé. Les 
orquestrines de ball guanyen la partida i els grups de 
més anomenada acaben incorporant saxos i clarinets, i 
les jazz band, la bateria. 

Les festes populars també estant minvant per les pro-
hibicions del franquisme. Sortosament la gralla sobreviu 
a l’entorn dels castells. Es retorna a la gralla seca, mes 
còmoda i sonora que les de claus, i només ens arriben 
pocs grallers i de certa edat.

Amb la fi del franquisme hi ha un gran auge de les festes 
populars i l’ocupació del carrer, amb dos booms culturals com 
a epicentres, que encara arriben als nostres dies: els gegants i 
els castells. Per sort nostra, la gralla i el timbal hi són.

Per donar sortida a tanta demanda, es parteix de la gralla 
seca, tot i que, com que no hi ha suficients constructors de 
canyes de pala, s’utilitzen les de tenora –que sonen fort 
i fan català–, amb la característica que apugen l’afinació 
i l’instrument agafa un timbre nou. També s’usen canyes 
de dolçaina castellana, ja que tenen una bona comercia-
lització. El repertori també es crea de nou.

La gralla està de moda i es torna a reinventar: la toquen 
tant homes com dones i en formacions més grans, 
adopta noves funcions en grups d’animació de carrer i 
s’usa amb objectius més participatius que musicals i no 
remunerats; passa a tocar-se a tot el territori i entra en 
circuits de música folk i rock.

02   LA GRALLA

EVOLUCIÓ 
HISTÒRICA DE LA 
GRALLA

En aquest apogeu no hi va haver temps de donar con-
tinuïtat a les traces que ens havien arribat de la gralla 
vella. No podrem agrair mai prou aquells que es van de-
dicar a recopilar i enregistrar  el repertori i les maneres 
de fer d’una altra època, i a fer-ne publicacions perquè 
aquest repertori estigui a l’abast de tothom.

Avui en dia tenim la complexitat que tots els models 
d’instrument conviuen, amb totes les afinacions i amb 
tots els models de canya que han anat apareixent. Això 
crea desconcert a l’hora d’escollir quin instrument co-
mençar a tocar i a l’hora de tocar junts. Però hem d’estar 
orgullosos de la riquesa organològica que tenim, de la 
quantitat de música per a gralles de què disposem i hem 
de saber aprofitar les possibilitats musicals i socials que 
tot això ens dóna.

DANIEL CARBONELL 

Grallers actuant en la Prèvia, un dels actes de la Festa Major de Sant Pere de Reus. 
(Foto: Gerard Pouget)

Esquerra: El gegantó del Poble Nou de Manresa també representa un graller (foto: 
Gerard Picó) Dreta: Gegantó de la Coordinadora de Colles de Geganters i Grups de 
Grallers de les Comarques Meridionals de Catalunya (foto: Gerard Picó)

Una de les gralles centenàries que encara es conserven a Valls (foto: Gerard Picó)
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Dins el context festiu del món de la gralla, actualment 
podem veure un ampli ventall d’agrupacions musicals on 
aquest instrument –tan nostre i que ens identifica– és 
present, encara que sempre no ha estat així. L’evolució 
de l’instrument i, sobretot, de la festa ha fet que la gralla 
durant aquests dos segles i mig hagi format i formi part 
de diverses agrupacions o formacions musicals.

Avui dia poques són les vegades que podem veure un 
únic graller interpretant o tocant un ball o acompanyant 
un entremès al carrer. La figura del graller sol està 
associada bàsicament als balls de bastons del Penedès, 
on interpretava una melodia simple i popular sense cap 
necessitat de timbal, ja que la percussió principal era 
el so dels bastons. Malauradament, aquesta pràctica 
s’ha perdut, tot i que encara podem trobar-la en algun 
moment de la festa on es conserva, com és el cas dels 
bastoners de l’Arboç amb El Xotis, ballat normalment al 
so d’un únic graller. 

El format d’un graller i un timbaler es pot trobar en el 
segle XVIII, possiblement en una època encara poc 
evolucionada de l’instrument i amb la gralla seca o 
primitiva, o més endavant, en temps de decadència.

Si la formació mínima és una gralla, podríem dir que 
la formació elemental són dues gralles i un timbal. En 
aquest sentit, en les partitures més antigues de gralla 
–relacionades amb els Xiquets de Valls (actuals castells)– 

sempre hi ha dues veus melòdiques, i és ben coneguda 
la gran varietat de grups que van funcionar a mitjan segle 
XIX i principi del XX, tant amb gralla seca com amb dolça 
o llarga (els Romeas del Vendrell, els Sonets de Llorenç 
del Penedès, els Antonets de Sitges, etc.). En moments 
puntuals tenim constància de grups de grallers formats 
per dues gralles i dos timbals, on sembla que els timbals 
també tenien el paper de primer i de segon, com en la 
colla de Valls, que va guanyar el Concurs de Grallers de 
Valls l’any 1885.

A partir de la segona meitat del segle XIX comencen a sortir 
grups formats per tres gralles llargues i un timbal, fruit 
d’una necessitat de poder executar tots els rituals de la 
festa i sobretot els ballables o balls de moda. Destaquen els 
grallers els Bastarons de Vila-rodona (1870-1915) que, amb 
les seves gralles llargues, executaven un extens repertori de 
ball i concert, i encarregaven arranjaments i composicions a 
diversos compositors per a la seva formació de tres gralles 

i un timbal. Gràcies a la seva professionalitat com a grallers 
i músics i també a l’ús de les noves gralles amb afinació 
diferent a la tradicional, diverses vegades barrejaven gralles 
amb saxofons o fiscorns, com també ho feia algun altre grup 
d’aquella època.

La formació de tres gralles i un timbal ha quedat 
actualment estandarditzada com a grup estable 
(dues gralles dolces, una gralla baixa i un timbal). Les 
composicions i els arranjaments actuals majoritàriament 
són per a aquest format encara que, segons el context, 
cal ampliar la formació, però no les veus. 

Les colles de grallers que acompanyen actualment els 
castells han crescut en nombre de components per 
necessitat de volum en l’espai, de la mateixa manera 
que els castellers han crescut en construccions més 
grans i nombroses. 

02   LA GRALLA

FORMACIONS 
DE GRALLA

Les gralles i la percussió 
tradicional acompanyen
 moltes de les nostres festes 
(foto: Gerard Picó)

So Nat, de Tarragona, amb formació de tres gralles i un timbal, 
durant una de les seves actuacions. (Foto: Gerard Pouget) En aquests últims quaranta anys, en el món geganter 

multitud de formacions també han crescut en nombre per 
necessitat de volum, i moltes han introduït percussions 
noves, obstruint i malmetent les melodies, a excepció 
d’alguns grups que han inclòs un timbal fondo de fusta 
i de pell –anomenat timbal de diables– per enriquir i 
ampliar la part rítmica. Aquest timbal també l’utilitzen 
els grups en els balls de gralles per complementar els 
ritmes del timbal de llautó en l’execució de les músiques 
populars i actuals versionades.

També trobem que en les festes més tradicionals on 
la gralla és l’ànima per tradició, les colles de grallers 
s’han d’ampliar per necessitat acústica de la festa. 
Fruit d’aquest necessitat de volum al carrer també s’ha 
generat una nova fornada d’agrupacions musicals on les 
gralles comparteixen espai amb diversos instruments de 
la banda, donant lloc així a noves agrupacions amb una 
tímbrica nova i molt característica dins les celebracions 
festives.

ROSER OLIVÉ 
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LA DOLÇAINA 
LA DOLÇAINA, XIRIMITA O GAITA, ÉS UN 
INSTRUMENT QUE ES TOCA ACTUALMENT 
PER TOT EL PAÍS VALENCIÀ, UNA PETITA 
PART DE LES TERRES DE L’EBRE I ALGUNES 
ZONES DE LA FRANJA. ES TRACTA D’UN PETIT 
INSTRUMENT DE VENT, DE FUSTA D’UNA SOLA 
PEÇA, AMB UN INTERIOR ACTUALMENT MOLT 
CÒNIC, AMB VUIT FORATS MELÒDICS I DOS 
DE RESSONADORS, UNA CANYA DOBLE QUE 
N’ORIGINA EL SO I UN PETIT TUB METÀL·LIC 
ANOMENAT TUDELL QUE UNEIX LA CANYA 
AMB EL COS DE L’INSTRUMENT.

És cosí germà de la gralla, dolçaina castellana i d’altres 
que es toquen per contrades properes. Segurament fa 
uns pocs segles les diferències tant en l’aspecte físic com 
en el nom entre aquests instruments germans no devien 
ser gaire significatives, però avui dia la dolçaina és un 
instrument molt concret i diferenciat d’altres de la família 
i amb uns forts trets d’identitat.

Actualment és un instrument estandarditzat en la major 
part del seu territori d’ús i en podem trobar dues versions 
íntegrament de fusta, ambdues sense claus i sense 
anelles: la dolçaina en G o curta i la dolçaina en F o llarga. 
La curta acostuma a tenir uns 30’5 cm de longitud i la nota 
més greu és un la real. La llarga té uns 33’5 cm de longitud 
i la nota més greu és un sol real, és a dir, coincideix amb 
la tessitura d’una gralla seca a 440 Hz. Tot i això, fins ben 
entrat el s. XX, les dolçaines tenien tipologies i longituds 
ben variades, amb argolles metàl·liques i sense. 

S’acostuma a emprar el mot dolçaina valenciana per 
diferenciar-la de la dolçaina aragonesa o castellana, però 
els usuaris de l’instrument l’anomenen senzillament 
dolçaina, o bé amb les seues variants xirimita, xaramita 
o gaita. L’instrumentista, per tant, s’anomena dolçainer, 
xirimiter, gaiter...

Fins fa poques dècades, la dolçaina ha tocat sola, com 
a instrument melòdic solista, acompanyada sempre pel 
tabal o tabalet. Les melodies tradicionals eren a una 
veu. Aquest fet segurament va propiciar que en l’àmbit 
de la dolçaina no hagi calgut una estandardització de 
l’instrument ben bé fins al principi de la segona meitat 
del s. XX, quan va començar a arrelar la necessitat de tocar 
dos o més dolçaines juntes. Des de llavors moltes coses 
han canviat, no només dolçaines, tudells i canyes, sinó la 
mateixa tècnica de l’instrument, la plantilla instrumental 
i, sobretot, el repertori. Actualment resulta difícil veure la, 
fins fa poc, tradicional parella d’una dolçaina i un tabal, 
i és més habitual veure una colla de dolçainers, que és 
com s’anomena un grup de dolçaines i tabals (sovint amb 
altre tipus de percussió).

Una de les seues múltiples funcions és acompanyar 
gegants i nans (nanos, capgrossos, cabuts, cabolos, 
cabets...). I això no és actual sinó que ve d’antic, com 
antic és l’ús de la dolçaina, atenent la presència del 
nom en diferents documents. A les cròniques de Ramon 
Muntaner ja apareix que el 1328 sonaven dolçaines, i el 
1442 la ciutat de València pagava tot l’any un dolçainer 
per cobrir els actes populars. També hi ha documentat 
el 1444 Azmet Xadit de Benissanet (Ribera d’Ebre) que 
tocava la dolçaina.

Respecte a l’acompanyament dels gegants, ja el 1694 
Gaspar Requena tocava la dolçaina amb els gegants 
d’Alacant. Diferents cites es van donant al llarg de la 
història, però allò important és que la dolçaina actual 
segueix fent aquesta funció tan festiva de fer ballar els 
gegants amb la seua música, des de Tortosa fins a Alacant. 
Esperem que així continue sent per a molt temps.

PAU PUIG 

Dolçaina (foto: Pau Puig)

Els gegants dels Gaiters de l’Aguilot de Tortosa (foto: Gerard Pouget)
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PERCUSSIÓ 
TRADICIONAL
ELS INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ HAN ESTAT 
SEMPRE PRESENTS A TOTES LES CULTURES DES 
DE L’ANTIGUITAT. LES PINTURES EGÍPCIES, ELS 
MOSAICS ROMANS, ELS CAPITELLS MEDIEVALS 
I LES PINTURES BARROQUES ENS PERMETEN 
VEURE AMB CLAREDAT QUINS HAN ESTAT ELS 
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ QUE EXISTIEN I 
COM AQUESTS HAN ANAT EVOLUCIONANT FINS 
ARRIBAR ALS NOSTRES DIES.

Organològicament, podem distingir dos grans grups dins 
la família dels instruments de percussió: membranòfons 
i idiòfons. 

Els idiòfons són aquells que sonen picant o fregant entre 
si, com ara les castanyoles, el triangle o altres instruments 
de canya, com el rigo-rago.

Els membranòfons són aquells que estan construïts amb 
una o més membranes on el músic pica amb les mans o 
les baquetes. Dins aquest grup trobem:

• Timbals o tabals: de diverses mides, formats per un 
cos i riscles de fusta i un parell de pells que es tensen 
mitjançant un sistema de cordes. Acostumen a tenir un 
so greu i es piquen amb unes maces o baquetes de 
punta grossa.

• Timbals de gralles: més petits de diàmetre i cos que 
els tabals, formats per un cos i riscles de llautó amb 
dues pells i bordons a la membrana inferior. Aquest 
instrument, de so agut,  s’afina mitjançant un sistema 
de palometes. Les baquetes que s’utilitzen són de 
punta petita.

• Trampes: formades per un cos metàl·lic en forma de 
caldera i una sola pell que es tensa mitjançant un 
sistema de palometes. Normalment van en parells, una 
de més gran que sona greu i una de més petita que 
sona aguda.

• Panderos quadrats: formats per un marc de fusta 
quadrat i dues pells que cobreixen les dues cares del 
marc. Es pica amb les mans i dits i també poden portar 
a l’interior un joc de cascavells o petites pedres per 
donar un so continu. 

•  Panderetes: formades per un riscle de fusta amb sonalls 
al voltant. A diferència del pandero quadrat, només té 
una pell, que es percudeix amb les mans.

A  Catalunya, els instruments de percussió que usem 
avui dia són aquells que podríem trobar gairebé idèntics 
ja al segle XVIII, a excepció del timbal de gralles, que 
antigament era de fusta i amb tensió de cordes, i que pels 
volts del 1900 s’abandonà per un timbal més modern, 
de llautó i amb un sistema de tensió més elaborat. Els 
timbals de diables (de mida més gran, tant de diàmetre 
com d’alçada) provenen dels tambors militars que servien 
per portar el pas dels soldats i anunciar les tàctiques 
militars. 

A la Catalunya Nova trobem molt estès el timbal de gralles 
–tant de fusta com de llautó– (inseparable d’un grup de 
grallers) i el timbal fondo –de fusta– que acompanya 
la colla de diables, a diferència de l’ús de panderos i 
panderetes, presents en zones més rurals. 

Ambdós tipus de timbals, originàriament i tradicionalment, 
han portat membranes de pell de cabra o d’ovella, entre 
d’altres. L’ús de la pell amb els anys ha anat decreixent, 
principalment, per dos motius: els canvis que pateix 
relacionats amb la climatologia (a altes temperatures 
la pell es tensa i amb la humitat i la baixa temperatura 
es dilata) i l’auge de l’ús de les membranes de plàstic, 
més accessibles als establiments musicals i inalterables 
respecte a les temperatures. En aquest sentit, també 
és notable, cada vegada més, la presència de caixes de 
bateria i altres elements d’altres tipus de formacions 
(surdos, repiniques, etc.) en els grups de grallers que 
acompanyen actualment la imatgeria festiva; la qual cosa 
resta genuïnitat a les formacions que són presents a 
aquest tipus de celebracions i alteren la seva sonoritat. 
Cal tenir en compte, quan s’afegeix percussió a un grup 
musical, la proporcionalitat de la potència sonora: partim 
de la idea que l’acompanyament ideal per a tres gralles 
és un timbal, amb membranes de pell.

De totes maneres, la sensibilitat cap a la qualitat de 
la música tradicional de casa nostra cada dia és més 
present en les festes populars. Cal tenir en compte que 
les nostres figures i entremesos ens representen allà on 
van, i la música que els acompanya forma part de la seva 
cerimonialitat. 

PERE OLIVÉ 

Joan Sans i Bonet, timbaler de la Bisbal del Penedès, acompanyant  
els Nens del Vendrell, a Terrassa, el 1952 (foto: Arxiu Joan Amades, 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya)

El timbal de llautó o de fusta és 
la percussió més apropiada per 
a un grup de grallers
(foto: Gerard Pouget) La percussió és clau en molts dels grups que acompanyen

 les figures del nostre país (foto: Gerard Picó)
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CALENDARI 
DEL MÓN 
GEGANTER 
2016

GENER
DIVENDRES 1 A DIUMENGE 17

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Exposició “El Barri Perdut”, en el marc del 4
1/4. 425 anys de les Festes de Sant Roc de 
Barcelona

DISSABTE 2 I DIUMENGE 3

sANT ADRIÀ DE BEsÒs (BARCELONès)
Participació dels gegants a la fira infantil 
Adrilàndia (Tot el dia)

DIUMENGE 3 

BOTARELL (BAIx CAmP)
Concert de gralles (Tarda)

DILLUNS 4 

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Cavalcada de les Carteres Reials, amb la 
participació dels gegantons de la Festa Major de 
Gràcia (Tarda)

DIMARTS 5 

BENICARLÓ (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LA BIsBAL D’EmPORDÀ (BAIx EmPORDÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

EsPLUGUEs DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Nit)

FIGUEREs (ALT EmPORDÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LLEIDA (sEGRIÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

mAIALs (sEGRIÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
grallers i tabalers (Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Participació dels gegants Reis Mags a la 
cavalcada (Nit)

PAIPORTA (HORTA sUD, PAís vALENCIÀ)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
nanos (Tarda)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
tabalers (Tarda)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Cavalcada de Reis, amb la participació dels 
capgrossos dels planetes (Tarda)

DISSABTE 9 

BARCELONA (BARCELONès)
Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga 
(Tarda)

CAmPOs (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Sortida d’ofici i passejada dels gegants (Nit)

DIUMENGE 10 

ARGENTONA (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DISSABTE 16 

mAIALs (sEGRIÀ)
Foguera de Sant Antoni, amb la participació dels 
grallers i tabalers (Nit)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Matí)

ELs PALLAREsOs (TARRAGONès)
Passejada “Porta el teu gegantó” i taller sobre 
gegants (Tarda)

TORDERA (mAREsmE)
Ballada i passejada de gegants (Matí)

DIUMENGE 17 

CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
Benedicció dels animals, amb la participació 
dels gegants (Matí)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Passejada de gegants (Tot el dia)

sANT ANTONI DE vILAmAJOR (vALLès ORIENTAL)
XVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT vICENç DE mONTALT (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIMECRES 20 

sÚRIA-POBLE vELL (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

TARADELL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DIJOUS 21 

sANT FRUITÓs DE BAGEs (BAGEs)
Ballada de gegants. Sortida d’ofici i ballada dels 
gegants, acompanyats per la cobla (Matí)

DIJOUS 21 A DIUMENGE 24

BARCELONA (BARCELONès)
Som Cultura Popular: mostra del patrimoni 
immaterial a Barcelona (Cap de setmana)

EMMA

Lluís Remolà Pagés
Tercer Premi El Fet Geganter 2015
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CAssEL (FRANçA)
Carnaval d’hivern, amb la sortida de Reuze 
Papa i Reuze Maman; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants. Estrena dels vestits del 
ball de gitanes dels gegants (Matí)

sANT FRUITÓs DE BAGEs (BAGEs)
XVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants (Matí)

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Baixada d’Autoritats amb SM Carnestoltes i el 
seu Seguici - Ballets Tradicionals (Matí)
Capta de Gegants (Tarda)

TIvIssA-BARRI D’AvALL (RIBERA D’EBRE)
Ballada de gegants a l’ermita de sant Blai (Matí)

DILLUNS 8 

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Baixada d’Autoritats - Sermó - Ballets 
Tradicionals (Matí)

DIMARTS 9 

vILANOvA I LA GELTRÚ (GARRAF)
Passejada dels gegants de la Cuina Vella (Tarda)

DIMECRES 10 

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Vetlla i Comiat - Processó i Enterrament -Baixada 
i Despenjada del Ruc - Fi de Festa (Tarda)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Rua mortuòria i enterrament del Rei 
Carnestoltes, amb la participació del Fantasma 
de la Mort (Nit)

vALLs (ALT CAmP)
Arribada de la Geganta de la Quaresma (Tarda)

DIJOUS 11 

BARCELONA (BARCELONès)
Protocols de l’Àliga de la Ciutat (Tarda)

DIVENDRES 12 

BARCELONA (BARCELONès)
Col·locació del penó de Santa Eulàlia, amb la 
participació de la gegantona Laia (Matí)
Passejada de les Laies; trobada de gegantes 
(Tarda)

DISSABTE 13 

BARCELONA (BARCELONès)
Trobada de Gegantons i Bestiari infantil i 
d’escola (Matí)
Ballada de gegantons (Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Primera sortida de la geganta de Quaresma, 
S’Àvia Corema (Matí)

sANT JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de cavalleries i estendards, a càrrec 
de la colla de geganters (Tarda)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
grallers i tabalers (Matí)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya (Matí)

DIUMENGE 14 

BARCELONA (BARCELONès)
XXXIV Trobada de Gegants de Ciutat Vella (Matí)
Passejada i ballada del seguici festiu de Mataró 
(Tarda)

CELLERA DE TER (sELvA)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
grallers (Tarda)

NAvARCLEs (BAGEs)
XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PALLEJÀ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

RIUDECOLs (BAIx CAmP)
Passejada de gegants (Matí)

sANT JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAT)
Rua dels Tres Tombs, organitzada per la colla de 
geganters (Matí)

DISSABTE 20 

CAsTELLÓ-DANsANTs DEL CORPUs (PLANA ALTA, PAís vALENCIÀ)
II Trobada de la Federació Valenciana de Nanos i 
Gegants (Matí)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Segona sortida de la geganta de Quaresma, 
S’Àvia Corema (Matí)

DIUMENGE 21 

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Pregó de Sant Medir, amb la participació de les 
colles de cultura popular de Gràcia (Matí)

DIVENDRES 22 

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 23 

CABRERA DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tot el dia)

CAsTELLBIsBAL (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada dels gegants convidats de fora de 
Catalunya (Tarda)

CENTELLEs (OsONA)
Cau de Bruixes, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

DIUMENGE 24 

BARCELONA-sARRIÀ (BARCELONès)
Passejada de gegants (Matí)

BEGUEs (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Matí)

CAsTELLBIsBAL (vALLès OCCIDENTAL)
XXV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CERvERA-mALGRAT DE sEGARRA (sEGARRA)
Passejada dels gegants de Cervera (Matí)

GUALBA (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mOLLET DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PARETs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
XIX Trobada de Gegants i Capgrossos. XX 
aniversari dels gegants (Matí)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Matí)

DIJOUS 28 

BALsARENY-ELs K + sONEN (BAGEs)
Ballada dels gegantons a l’escola (Tarda)

BALsARENY-GEGANTERs (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 30 

BALsARENY-GEGANTERs (BAGEs)
Inauguració de la Festa dels Traginers, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Festa dels foguerons de Sa Pobla, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
IX Aplec de Gegants i Cabuts (Tot el dia)

CALAFELL (BAIx PENEDés)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TORÀ (sEGARRA)
XXVII Festa del Brut i la Bruta (Tarda)

DIUMENGE 31 

BALsARENY-ELs K + sONEN (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

BALsARENY-GEGANTERs (BAGEs)
Cavalcada de la Festa dels Traginers, amb la 
participació dels gegants (Matí)

BOTARELL (BAIx CAmP)
Passejada de gegants (Matí)

vALLs (ALT CAmP)
Passejada del Gegant del Calçot (Matí)

 

FEBRER
DIJOUS 4 

BARCELONA (BARCELONès)
Arribo del Rei Carnestoltes i ballada dels gegants 
del Carnaval (Tarda)

ROsEs-OCIART (ALT EmPORDÀ)
Passejada de benvinguda del Rei Carnestoltes (Nit)

DISSABTE 6 

CALELLA (mAREsmE)
Rua infantil de Carnestoltes, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

GRANOLLERs (vALLès ORIENTAL)
Cursa de gegants i gegantons (Tarda)

mAIALs (sEGRIÀ)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sANT vICENç DE mONTALT (mAREsmE)
Festa dels Bòbuls i les Margaridasses, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

sOLsONA-CARNAvAL (sOLsONès)
Pujada de Gegants - Arribada de SM Carnestoltes 
- Penjada del Ruc al campanar (Tarda)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Rua de Carnestoltes, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

vILANOvA I LA GELTRÚ (GARRAF)
Passejada dels gegants de la Cuina Vella (Tarda)

DIUMENGE 7 

ALELLA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Matí)

BARCELONA (BARCELONès)
Batalla de la Taronjada, amb la participació dels 
gegants (Tarda)
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mANREsA (BAGEs)
Acompanyament de les autoritats i ballada de la 
imatgeria de la ciutat (Matí)

sANT ADRIÀ DE BEsÒs (BARCELONès)
Festa dels Passadors, amb la participació dels 
gegants (Matí)

DISSABTE 27 

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Tercera sortida de la geganta de Quaresma, 
S’Àvia Corema (Matí)

DIUMENGE 28 

mANREsA (BAGEs)
Espectacle medieval, amb la participació dels 
gegants (Tot el dia)

 

MARÇ
DIJOUS 3 

sANT CUGAT DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Anada a peu dels gegants fins a l’ermita de Sant 
Medir (Matí)

DISSABTE 5 

CAmPOs (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Quarta sortida de la geganta de Quaresma, 
S’Àvia Corema (Matí)

DIUMENGE 6 

GAvÀ (BAIx LLOBREGAT)
Passejada del seguici popular (Matí)

ULLAsTRELL (vALLès OCCIDENTAL)
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DISSABTE 12 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Pregó, ballada i passejada dels gegants originals 
del Pi (Matí)
Retaule de Sant Josep Oriol, amb la participació 
de la mulassa i els gegants (Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Cinquena sortida de la geganta de Quaresma, 
S’Àvia Corema (Matí)

mOLLERUssA (PLA D’URGELL)
Proclamació de Mollerussa com a Capital de la 
Sardana 2016, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

sANT LLORENç D’HORTONs (ALT PENEDès)
Passejada de gegants (Tot el dia)

DIUMENGE 13 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Els convidats de la Mulassa i el Lleó de 
Barcelona (Matí)

CELLERA DE TER (sELvA)
Passejada de gegants per la matança del porc 
(Matí)

LA LLAGOsTA (vALLès ORIENTAL)
VII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

EL PRAT DE LLOBREGAT-DELTA (BAIx LLOBREGAT)
XI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANTA PERPèTUA DE mOGODA (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos; gimcana 
gegantera (Matí)

DIVENDRES 18 

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Cloenda del XXIX Tradicionàrius Festival Folk 
Internacional, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Emmulassa’t! Passejada nocturna de la Mulassa 
de Barcelona (Nit)

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Tallers geganters a l’escola (Tarda)

DISSABTE 19 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Passejada dels Oriols. Ofrena floral a sant Josep 
Oriol (Matí)
Atracaments d’en Perot lo Lladre (Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Sisena sortida de la geganta de Quaresma, 
S’Àvia Corema (Matí)

vALLs (ALT CAmP)
Anada del gegantó Lladrefaves fins a 
Picamoixons (Tot el dia)

vIC (OsONA)
Trobada dels gegants de la ciutat (Tarda)

DIUMENGE 20 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos. Trobada de 
gegants, benedicció de rams i passejada de Festa 
Major (Matí)

mAIALs (sEGRIÀ)
Festa dels Quintos i Quintes, amb la participació 
dels grallers i tabalers (Matí)

mANREsA-POBLE NOU (BAGEs)
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PUIGCERDÀ (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

sÚRIA-POBLE vELL (BAGEs)
VIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

TORDERA (mAREsmE)
Passejada de gegants i entrega del tortell de 
Rams a la fillola Malva, gegantona de Santa 
Coloma de Farners (Tarda)

DIMECRES 23 

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Setena i darrera sortida de la geganta de 
Quaresma, S’Àvia Corema (Matí)

DIVENDRES 25 

BELLvís (PLA D’URGELL)
Processó de Divendres Sant, amb la participació 
de la colla de geganters (Nit)

DISSABTE 26 

mOLLERUssA (PLA D’URGELL)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 26 I DIUMENGE 27

CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
Passejada de gegants pel Mercat Medieval (Cap 
de setmana)

DILLUNS 28 

L’ALCORA (ALCALATéN, PAís vALENCIÀ)
Festa del Rotllo, amb la participació dels gegants 
(Matí)

BARBERÀ DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada dels gegants locals (Matí)

CANOvELLEs (vALLès ORIENTAL)
Ballada de gegants (Tarda)

CAssEL (FRANçA)
Carnaval d’été, amb la sortida de Reuze Papa 
i Reuze Maman; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Matí)

OLOsT (OsONA)
Ballada de gegants a l’ermita de Sant Adjutori 
(Matí)

 

ABRIL
DISSABTE 2 

OLOsT (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 3 

ARENYs DE mUNT (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CAmPLLONG (GIRONès)
Passejada de gegants (Tarda)

mONTmELÓ (vALLès ORIENTAL)
VII Jornades Geganteres i I Trobada de Gegants 
de primavera (Matí)

PERALADA (ALT EmPORDÀ)
III Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

TARRAGONA-EsCOLA sAGRAT COR (TARRAGONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DILLUNS 4 

L’ALCORA (ALCALATéN, PAís vALENCIÀ)
Romiatge a l’ermita de Sant Vicent, amb la 
participació dels gegants (Matí)

DISSABTE 9 

L’HOsPITALET DE LLOBREGAT-FLORIDA (BAIx LLOBREGAT)
I Festa Gegantera de la Florida - Presentació d’un 
documental i del procés de creació d’una nova 
gegantona (Tot el dia)

NAvÀs (BAGEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

PIERA (ANOIA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Fira de cultura popular, amb la participació dels 
gegants (Tot el dia)

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10

NAvARCLEs (BAGEs)
Passejada de gegants durant la fira Monacàlia 
(Tot el dia)
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DIUMENGE 10 

mATARÓ-EsCOLA ANxANETA (mAREsmE)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos d’Escola 
de Catalunya (Matí)

TARRAGONA-DOmINIqUEs (TARRAGONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos i bateig dels 
gegantons (Matí)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

DISSABTE 16 

BADALONA (BARCELONès)
Mostra de balls de gegants i capgrossos (Matí)

CAsTELLNOU DE sEANA (PLA D’URGELL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LA LLAGOsTA (vALLès ORIENTAL)
Passejada i curses de capgrossos, gegants i 
gegantons (Tarda)

LLEIDA (sEGRIÀ)
Diada de la cultura popular (Tot el dia)

PAmPLONA-sANDUzELAI (NAvARRA)
Día de la Comparsa; passejada de gegants (Matí)

RUBí-CLUB AmICs (vALLès OCCIDENTAL)
II Trobada de Gegants i Capgrossos. X aniversari 
del gegantó Quimet (Tarda)

sANT JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAT)
IX Trobada de Gegants d’escoles i esplais (Tarda)

sANTA mARIA D’OLÓ (mOIANès)
II Trobada Nocturna de Gegants (Nit)

DIUMENGE 17 

BARCELONA-POBLE sEC (BARCELONès)
Pujada a l’ermita de santa Madrona amb els 
gegants (Matí)

BARCELONA-sAGRADA FAmíLIA (BARCELONès)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mATARÓ-COLLA D’EN TON (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

RODA DE TER (OsONA)
Matinal Gegantera (Matí)

DIJOUS 21 

CELLERA DE TER (sELvA)
Vetlla de la Mare de Déu, amb la participació 
dels grallers (Tarda)

DIVENDRES 22 

mOLINs DE REI (BAIx LLOBREGAT)
Espectacle de presentació del nou vestuari dels 
Gegants Nous (Nit)

PAmPLONA-sANDUzELAI (NAvARRA)
Passejada d’inici de les festes (Tarda)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Passejada amb el drac (Tarda)

DISSABTE 23 

CANOvELLEs (vALLès ORIENTAL)
Ballada de gegants (Tarda)

LLIçÀ D’AmUNT (vALLès ORIENTAL)
Participació dels gegants a l’obra de teatre 
“Catalunya, princesa meva” (Tarda)

LLIçÀ DE vALL (vALLès ORIENTAL)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos; estrena 
d’un gegantó (Tarda)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Presentació del programa de la Fira del Món 
Geganter 2016. Ballada de gegants (Tarda)

mATARÓ (mAREsmE)
Trobada de tots els gegants de la ciutat (Tarda)

mOLLERUssA (PLA D’URGELL)
Bateig dels nous gegantons (Tot el dia)

PAmPLONA-sANDUzELAI (NAvARRA)
Passejada de gegants (Matí)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Ballada de gegants (Tot el dia)

TARADELL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DIUMENGE 24 

BALsARENY-GEGANTERs (BAGEs)
XV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CELLERA DE TER (sELvA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Matí)

PAmPLONA-sANDUzELAI (NAvARRA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

POLLENçA (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Tarda)

vILAssAR DE DALT (mAREsmE)
Gegantonada; VII Trobada de Gegantons (Matí)

DILLUNS 25 

BALsARENY-ELs K + sONEN (BAGEs)
Ballada de gegants (Matí)

BALsARENY-GEGANTERs (BAGEs)
Ballada de gegants (Matí)

DIJOUS 28 

vILAssAR DE DALT (mAREsmE)
Vot del poble i ball dels Sants Màrtirs dins de 
l’església (Tarda)

DISSABTE 30 

CAsTELLÓ-DANsANTs DEL CORPUs (PLANA ALTA, PAís vALENCIÀ)
Pregonet de les Festes del Lledó, amb la 
participació dels nanos, gegants i cavallets (Matí)

FIGUEREs (ALT EmPORDÀ)
Pregó de Fires, amb la participació del seguici 
local (Tarda)

LA GARRIGA (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Tot el dia)

HOsTALRIC (sELvA)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mANLLEU (OsONA)
XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants i representació de la 
Llegenda del Pont del Diable (Tarda)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de grallers i concert de gralles (Tarda)

sANT LLORENç D’HORTONs (ALT PENEDès)
Exposició i tallers sobre els gegants (Tot el dia)

DISSABTE 30 I DIUMENGE 1

CALDEs DE mALAvELLA (sELvA)
Representació de la Llegenda de la Malavella, 
amb la participació dels gegants (Cap de 
setmana)

 

MAIG
DIUMENGE 1 

AmER (sELvA)
XVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tot el dia)

BADALONA (BARCELONès)
Sigues la festa! Parades i tallers de gegants (Matí)

BELLvís (PLA D’URGELL)
Concert de gralles i tambors (Tarda)

BOTARELL (BAIx CAmP)
Ballada de gegants (Matí)

CERDANYOLA DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Passejada de gegants (Matí)

JUNEDA (GARRIGUEs)
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. Presentació 
de l’auca dels gegants i caps de Juneda (Tot el 
dia)

LAvERN (ALT PENEDès)
Presentació del nou capgròs local (Matí)

mAIALs (sEGRIÀ)
XIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

OLOsT (OsONA)
Caminada fins a la Santa Creu i ballada de 
gegants (Matí)

PLATJA D’ARO (BAIx EmPORDÀ)
VII Trobada Comarcal de Gegants de l’Empordà (Matí)

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Ball solemne dels gegants a l’ermita (Matí)

sANT mARTí sARROCA (ALT PENEDès)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV aniversari 
dels gegants (Matí)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Aplec de Vallhonesta, amb la participació dels 
gegants (Matí)

TALTEÜLL (ROssELLÓ, FRANçA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tot el dia)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants i nans pel barri de 
Montserrat (Matí)

vILAssAR DE DALT (mAREsmE)
XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)
Processó i tancament dels Sants Màrtirs (Tarda)

DIMECRES 4 

PREmIÀ DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

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 participació dels 
gegants (Cap de setmana)

DISSABTE 7 

BADALONA (BARCELONès)
Badagegants 2016; trobada de gegants i 
capgrossos (Tarda)
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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)

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)

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)

LLEIDA (sEGRIÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mANREsA (BAGEs)
VII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Carpa gegantera a la Fira de Sant Ponç (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)
Ballades finals dels gegants (Nit)

TORDERA (mAREsmE)
Ballada i passejada de gegants (Matí)

DIJOUS 12 

sABADELL-CREU ALTA (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada d’inici de la Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Nit)

DIVENDRES 13 

TÀRREGA (URGELL)
Festa de l’Eixida, amb la participació dels 
gegants (Nit)

DISSABTE 14 

BREDA (sELvA)
IX Trobada Comarcal de Gegants de la Selva 
(Tarda)

CARDEDEU (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LLAGOsTERA (GIRONès)
XX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mAsqUEFA (ANOIA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mONTBLANC (CONCA DE BARBERÀ)
Ofici i actuació del seguici popular (Matí)

ELs PALLAREsOs (TARRAGONès)
XIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

PIRA (CONCA DE BARBERÀ)
Passejada del seguici local, amb la participació 
dels gegants (Matí)

sANT FELIU DE PALLEROLs (GARROTxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Tarda)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Ballada de Gitanes infantils, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

TÀRREGA (URGELL)
Nit del Tararot, amb la participació dels gegants (Nit)

DIUMENGE 15 

BADALONA (BARCELONès)
Faldilles Enlaire! Mostra de balls de gegants i 
capgrossos (Tarda)

BALAGUER (NOGUERA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CAsTELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Ballada de gegants (Matí)

CELLERA DE TER (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos. V aniversari de 
la colla de geganters (Matí)

mAsqUEFA (ANOIA)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants 
(Matí)

mONTCADA I REIxAC (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

ELs PALLAREsOs (TARRAGONès)
Passejada de gegants (Matí)

LA PALmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Matí)

sABADELL-CREU ALTA (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT FELIU DE PALLEROLs (GARROTxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Tarda)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Ballada popular de Gitanes, amb la participació 
dels gegants (Matí)

TÀRREGA (URGELL)
XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

TREmP (PALLARs JUssÀ)
Passejada de gegants (Matí)

DILLUNS 16 

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Anada dels gegants fins a l’ermita de sant Muç 
(Tot el dia)

sANT FELIU DE PALLEROLs (GARROTxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Tarda)

DISSABTE 21 

CAssÀ DE LA sELvA (GIRONès)
Passejada de gegants (Tarda)

CAsTELLDEFELs (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants; aniversari de la colla 
gegantera (Tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mOLLERUssA (PLA D’URGELL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
II Trobada de Gegants i Cabuts (Tarda)

sABADELL-CONCÒRDIA (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de gegants de les escoles de Sabadell 
(Tarda)

sANT BOI DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT CLImENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Inauguració de la XL Exposició de Cireres, amb la 
participació dels gegants (Matí)

DIUMENGE 22 

ARBÚCIEs (sELvA)
Trepitjada de les catifes per part dels gegants 
(Tarda)

BARCELONA-BARCELONETA (BARCELONès)
XXV Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV 
aniversari dels gegants, els gegantins de motxilla 
i la torre del rellotge (Matí)

CAssÀ DE LA sELvA (GIRONès)
Ballada dels gegants, cavallets i capgrossos 
locals (Tarda)

mONs (BèLGICA)
Festa del Dodou; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Tot el dia)

EL PORT DE LA sELvA (ALT EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sABADELL-CONCÒRDIA (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada Comarcal de Gegants del Vallès (Matí)

sANT CLImENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos; Trobada 
de gegants i capgrossos cireraires (Matí)

DIMECRES 25 

BERGA (BERGUEDÀ)
Passada dels gegants i el tabaler (Matí)
Salts dels gegants vells, les maces i les guites i 
Tirabols (Tarda)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALT PENEDès)
XXXV Diada dels Gegants de la vigília de Corpus 
(Tarda)
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DIJOUS 26 

BARCELONA (BARCELONès)
Exposició del seguici popular al vestíbul de 
l’Ajuntament (Tot el dia)

BERGA (BERGUEDÀ)
Passada i Patum de lluïment (Matí)
Patum completa (Tarda)
Festa declarada Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la Unesco

REUs (BAIx CAmP)
Ballades de la Mulassa i els gegants; degustació 
de la típica coca amb cireres (Tot el dia)

DIVENDRES 27 

BERGA (BERGUEDÀ)
Passada i Patum infantil de lluïment (Matí)
Patum infantil completa (Tarda)

sALLENT (BAGEs)
Visita dels gegants als carrers enramats (Nit)

DISSABTE 28 

CAsTELLÓ-DANsANTs DEL CORPUs (PLANA ALTA, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
nanos, gegants i cavallets (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada de les entitats de cultura popular 
locals (Tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Seguici popular, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

OLOT (GARROTxA)
Passejada de gegants (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Ballades de la mulasseta i dels gegants petits 
(Matí)
Ballades de la Mulassa i dels gegants (Tarda)

RUBí-CEIP TEREsA ALTET (vALLès OCCIDENTAL)
VII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT FELIU DE LLOBREGAT-ACF (BAIx LLOBREGAT)
Celebració del XV aniversari de Ciutat Gegantera 
(Tarda)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENTAL)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 29 

BADALONA (BARCELONès)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BALAGUER (NOGUERA)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BARCELONA (BARCELONès)
Processó de Corpus, amb la participació del 
seguici popular; ball dels gegants de Corpus 
(Tarda)

BENICARLÓ (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BERGA (BERGUEDÀ)
Passada i Patum de lluïment (Matí)
Patum completa (Tarda)
Festa declarada Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la Unesco

CALELLA (mAREsmE)
Trepitjada de catifes, amb la participació dels 
gegants i capgrossos (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Sortida del seguici de Corpus (Tarda)

GANDIA (sAFOR, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LA GARRIGA (vALLès ORIENTAL)
Catifa de Corpus dels gegants (Tot el dia)

mONIsTROL DE mONTsERRAT-vIsERTA (BAGEs)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants originals del carrer Viserta (Tot el dia)

mONTBLANC (CONCA DE BARBERÀ)
Processó de Corpus, amb la participació del 
seguici (Tarda)

mORELLA (PORTs, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i l’Àliga (Tarda)

OGAssA (RIPOLLès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

OLOT (GARROTxA)
Ballada de gegants i Sardana de Corpus (Tarda)
Passejada dels gegants, cabeçuts i cavallets i 
Ball d’espelmes (Tarda)

ONTINYENT (vALL D’ALBAIDA, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

PAIPORTA (HORTA sUD, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
nanos (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Toc de Festa i passejada dels gegants (Matí)
Processó de Corpus i ballades de la Mulassa i els 
gegants (Tarda)

sALLENT (BAGEs)
Passejada i mostra de balls de gegants (Matí)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Trepitjada de catifes, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sITGEs (GARRAF)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sOLsONA (sOLsONès)
Baixada de la Corporació Municipal - Ofici 
religiós - Processó - Ballets Tradicionals (Matí)

TÀRREGA (URGELL)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

TORREDEmBARRA (TARRAGONès)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENTAL)
Vetlla i Menja de la Vaca, amb la participació 
dels gegants (Tot el dia)

vALèNCIA (CIUTAT DE vALèNCIA, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i les Roques (Tarda)

vALLs (ALT CAmP)
Professó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i l’àliga (Tarda)

vINARÒs (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants i nanos (Tarda)

xÀTIvA (COsTERA, PAís vALENCIÀ)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

DILLUNS 30 

sALLENT (BAGEs)
Balladetes infantils, amb la participació dels 
gegantons, i lliurament de xumets (Tarda)

DIMARTS 31 

CAPELLADEs (ANOIA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

 

JUNY
DIMECRES 1 

vILANOvA DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIVENDRES 3 

vIC-RIERA (OsONA)
Pregó i passejada de gegants (Nit)

DISSABTE 4 

BALsARENY-ELs K + sONEN (BAGEs)
IV Trobada de Gegants i Capgrossos. V aniversari 
dels gegantons (Tarda)

BARCELONA-mARINA (BARCELONès)
Processó de Corpus, amb la participació dels 
gegants (Matí)

EL PONT DE vILOmARA (BAGEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT JUsT DEsvERN (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANTA EULÀLIA DE RONçANA (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX aniversari 
de la geganta Maduixa (Matí)

LA sEU D’URGELL (ALT URGELL)
Passejada i ballada de gegants (Tarda)

vIC-RIERA (OsONA)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DISSABTE 4 I DIUMENGE 5

mANACOR (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Cap de 
setmana)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Fira del Vapor, amb la participació dels gegants 
(Tot el dia)

DIUMENGE 5 

ARGENTONA (mAREsmE)
Tradicional trepitjada de catifes, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

LA RÀPITA (ALT PENEDès)
Aplec al Castell de Penyafort, amb la participació 
dels gegants (Matí)

sABADELL (vALLès OCCIDENTAL)
Sabadell, Festa i Tradició - Trobada de gegants i 
Capgrossos (Matí)

sANT ADRIÀ DE BEsÒs (BARCELONès)
Adrifolk, amb la participació dels gegants (Matí)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Trepitjada de catifes, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

vILANOvA D’EsPOIA (ANOIA)
XVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIMECRES 8 

CAPELLADEs-CAPGROssOs (ANOIA)
Passejada dels capgrossos (Tarda)

DISSABTE 11 

L’AmETLLA DE mEROLA (BERGUEDÀ)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CORBERA DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
XXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LA PALmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
XIX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

EL PRAT DE LLOBREGAT-AmPA mARE DE DéU DEL PRAT 
(BAIx LLOBREGAT)
XI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

M
A

IG
 -

 J
U

N
Y



CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2016
TROBADES, SORTIDES I FESTES AMB GEGANTS I CAPGROSSOS

CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2016
TROBADES, SORTIDES I FESTES AMB GEGANTS I CAPGROSSOS

36 37

sANT FELIU DE GUíxOLs (BAIx EmPORDÀ)
XVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT FELIU sAssERRA (BAGEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 12 

LLERs (ALT EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mURAU (ÀUsTRIA)
400 aniversari de la fundació de Murau, amb la 
participació dels gegants de la Llacuna (Tot el dia)

DIJOUS 16 

CALELLA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

DIVENDRES 17 

sANT CLImENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Gegantada 2016; activitats amb el gegantó Situ i 
passejada nocturna (Tarda)

DISSABTE 18 

BADIA DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CAsTELLBELL I EL vILAR (BAGEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

PRATs DE LLUçANès (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX aniversari 
dels gegants (Tarda)

sABADELL-CONCÒRDIA (vALLès OCCIDENTAL)
Excursió amb els gegants a la muntanya (Tot el dia)

vALLs-CALçOT (ALT CAmP)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 19 

GIRONELLA-vILADOmIU NOU (BERGUEDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

LA LLACUNA (ANOIA)
XXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PUIGCERDÀ (CERDANYA)
IV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIJOUS 23 

BARCELONA (BARCELONès)
Rebuda de la flama del Canigó, amb la 
participació dels gegants i de l’àliga de la Ciutat 
(Tarda)

BELLvís (PLA D’URGELL)
Rebuda de la flama del Canigó, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

BREDA (sELvA)
Arribada de la Flama del Canigó, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

CELLERA DE TER (sELvA)
Arribada de la Flama del Canigó, amb la 
participació dels grallers (Tarda)

LA GARRIGA (vALLès ORIENTAL)
Seguici de la Flama del Canigó amb el gegantó 
Benet (Tarda)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Arribada de la Flama del Canigó, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

vALLs (ALT CAmP)
Anada i sortida de Completes. LXV aniversari de 
la Gegantona (Tarda)

DIVENDRES 24 

PINEDA DE mAR (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Cercavila del Pregó de Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

sANT JOAN DE vILATORRADA (BAGEs)
Matinal de cultura popular, amb la participació 
dels gegants (Matí)

TORREDEmBARRA (TARRAGONès)
Passada de lluïment del seguici popular pel 
barri marítim (Tarda)

vALLs (ALT CAmP)
Anada i sortida d’ofici (Matí)
Tomb del Poble (Tarda)

DIVENDRES 24 A DIMECRES 29

TARAsCON (FRANçA)
Festes de la Tarasca; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Cap 
de setmana)

DISSABTE 25 

EL mAsNOU (mAREsmE)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

OLEsA DE mONTsERRAT (BAIx LLOBREGAT)
XXXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Activitat “Dóna el teu xumet a la Mulassa” 
(Tarda)
Activitat oberta “Aixeca el teu Gegant” (Tarda)

RIUDECOLs (BAIx CAmP)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT JOAN DEsPí (BAIx LLOBREGAT)
XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

vALLs (ALT CAmP)
Vot del Poble a la Mare de Déu del Lledó, amb la 
participació dels gegants (Tot el dia)

vILAssAR DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 26 

BARCELONA-mARINA (BARCELONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CANET DE mAR (mAREsmE)
XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

COPONs (ANOIA)
Passejada de gegants (Matí)

GAvÀ (BAIx LLOBREGAT)
Passejada del seguici popular (Tarda)

POLLENçA (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants pel port (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Passejada nocturna de gegants, La Nit de Fer 
l’Índiu (Nit)

vALLs (ALT CAmP)
Professó de la Mare de Déu del Lledó, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

vIC (OsONA)
Seguici i Xurriacada infantil (Tarda)

DILLUNS 27 

LAvERN (ALT PENEDès)
Passejada de Festa Major, amb la participació 
dels gegants (Matí)

REUs (BAIx CAmP)
Cercavila del Seguici Petit (Tarda)

DIMARTS 28 

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Anada al pregó, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Passejada dels gegants i la Mulassa (Matí)
Passejada dels gegants i la Mulassa (Tarda)
Anada a Completes del seguici festiu de la ciutat (Nit)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Seguici popular i pregó de Festa Major - Entrega 
de la toia a la geganta i ball a plaça (Tarda)

sANT CUGAT DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Seguici d’inici de la Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

DIMECRES 29 

ALP (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

EL mAsNOU (mAREsmE)
Ballada dins l’església en honor del patró (Matí)

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Ball solemne dels gegants a l’església (Matí)

REUs (BAIx CAmP)
Toc de Festa i passejada dels gegants i de la 
Mulassa (Matí)
Trobada i actuació de lluïment del seguici festiu 
de la ciutat (Matí)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Seguici de Sant Pere, ball d’església dels gegants 
i balls a plaça (Matí)

sANT CUGAT DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Seguici de Sant Pere i ball del “Paga-li Joan” 
(Tarda)

 

JULIOL
DIVENDRES 1 

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Presentació del Capgròs de l’any i ballada dels 
grups de cultura (Tarda)

DIVENDRES 1 A DIJOUS 28

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Exposició “Els gegants de Premià de Dalt de 
prop” (Tot el dia)

DISSABTE 2 

BARBERÀ DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

BARCELONA-CAsC ANTIC (BARCELONès)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BELLvís (PLA D’URGELL)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BOTARELL (BAIx CAmP)
IV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CALAFELL (BAIx PENEDès)
Trobada de Gegants i Capgrossos de Calafell 
Platja (Tarda)

GIRONA-CAIxA DE TRONs (GIRONès)
IV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

L’HOsPITALET DE LLOBREGAT-FLORIDA (BAIx LLOBREGAT)
XXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

HOsTALRIC (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

JU
N

Y
 -

 J
U

LI
O

L



CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2016
TROBADES, SORTIDES I FESTES AMB GEGANTS I CAPGROSSOS

CALENDARI DEL MÓN GEGANTER 2016
TROBADES, SORTIDES I FESTES AMB GEGANTS I CAPGROSSOS

38 39

IGUALADA-BIsBALET (ANOIA)
XIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LLIçÀ DE vALL (vALLès ORIENTAL)
Participació dels gegants a la Festa de l’escuma 
(Matí)

mATARÓ-ILURO (mAREsmE)
VII Mostra de Balls de Gegants de Mataró (Tarda)

mONTmELÓ (vALLès ORIENTAL)
XXXVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

PIRA (CONCA DE BARBERÀ)
I Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

LA POBLA DE CLARAmUNT (ANOIA)
Passejada de gegants (Tarda)

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT BOI DE LLOBREGAT-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Grallers (Matí)

sANT CUGAT DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT FRUITÓs DE BAGEs (BAGEs)
Passejada dels gegants locals (Tarda)

sANT PERE DE TORELLÓ (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sLUIs (PAïsOs BAIxOs)
Trobada de Gegants (Tot el dia)

sUBIRATs-CAN BATIsTA (ALT PENEDès)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XV aniversari 
dels gegants (Tot el dia)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 3 

BARBERÀ DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CALLÚs (BAGEs)
IV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

sANT BOI DE LLOBREGAT-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Sortida d’ofici i ballada del seguici (Matí)

vIC (OsONA)
Xurriacada, passejada i mostra de balls de les 
comparses de la ciutat (Tarda)

DILLUNS 4 

vENLO (PAïsOs BAIxOs)
Passejada de la comitiva dels gegants (Tot el dia)

vIC (OsONA)
Passejada de la vigília, amb la participació dels 
gegants i la família Cap de Llúpia (Tarda)

DIMARTS 5 

vIC (OsONA)
Seguici de Festa Major (Matí)

DIMECRES 6 

sANTA COLOmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIMECRES 6 A DIJOUS 1 DE SETEMBRE

vIC (OsONA)
Exposició de totes les figures d’imatgeria festiva 
de la ciutat (Tot el dia)

DIVENDRES 8 

ARENYs DE mAR (mAREsmE)
Baixada al pregó, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Correfoc, amb la participació dels gegants (Nit)

DISSABTE 9 

ARENYs DE mAR (mAREsmE)
Convidada dels gegants i anada a ofici (Tarda)

BARCELONA-mARINA (BARCELONès)
Passejada de gegants pel barri de la Marina i 
Sant Cristòfol (Matí)

CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
XVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CAmPOs (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Nit)

EsPARRAGUERA (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

L’EsqUIROL (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

FLAçÀ (GIRONès)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

JAFRE (BAIx EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

LLADÓ (ALT EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mANREsA-xUP (BAGEs)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mONIsTROL DE mONTsERRAT-vIsERTA (BAGEs)
Passejada d’inici de les festes, amb els cabeçuts 
del carrer Manresa (Tarda)

PALLEJÀ (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants i nans per les festes de la 
plaça de Joanot Martorell (Tarda)

DISSABTE 9 A DISSABTE 6 D’AGOST

LA BIsBAL D’EmPORDÀ (BAIx EmPORDÀ)
Exposició al castell de la Bisbal sobre el XX 
aniversari de la colla (Tot el dia)

DIUMENGE 10 

BARCELONA-PI (BARCELONès)
Ballada dels gegants petits del Pi a la capella de 
sant Cristòfol (Tarda)

mONIsTROL DE mONTsERRAT-vIsERTA (BAGEs)
Passada i ballada dels gegants originals del 
carrer Viserta (Matí)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT mARçAL (ALT PENEDès)
Seguici popular, amb la participació dels gegants 
(Matí)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sÚRIA (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

DIUMENGE 10 A DIMARTS 12

DOUAI (FRANçA)
Festes de Gayant; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Cap 
de setmana)

DIJOUS 14 

BARCELONA-RAvAL (BARCELONès)
Passejada de gegants i pregó de Festa Major 
(Tarda)

DIVENDRES 15 

BARCELONA-POBLE sEC (BARCELONès)
Toc a la festa; estrena del ball de gegants (Tarda)

TORREDEmBARRA (TARRAGONès)
Processó del Quadre de Santa Rosalia, amb la 
participació del seguici popular (Tarda)

DIVENDRES 15 A DIUMENGE 17

RIBEs DE FREsER (RIPOLLès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Cap de 
setmana)

DISSABTE 16 

ARENYs DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BARCELONA-POBLE sEC (BARCELONès)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BARCELONA-RAvAL (BARCELONès)
Tallers infantils relacionats amb els gegants (Tot 
el dia)

CALAFELL (BAIx PENEDés)
Trobada de Gegants i Capgrossos de Calafell 
Poble (Tarda)

CAsTELLTERçOL (mOIANès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada de gegants pel barri del Carme (Tarda)

mARTORELLEs (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XV aniversari 
dels gegants (Tarda)

mONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
Passejada de gegants (Tarda)

PUIGCERDÀ (CERDANYA)
Passejada de gegants (Cap de setmana)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Ballada de gegants (Tarda)

sANT ANDREU DE LLAvANEREs (mAREsmE)
XXXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TAvERTET (OsONA)
XI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TIvIssA-BARRI D’AvALL (RIBERA D’EBRE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TORDERA (mAREsmE)
XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17

LLORET DE mAR-COLLA GEGANTERA (sELvA)
VI Trobada de Gegants i Capgrossos. V aniversari 
de la gegantona Sa Parrota (Cap de setmana)

DIUMENGE 17 

BARCELONA-RAvAL (BARCELONès)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Ballada de gegants a Comabella (Matí)

DIJOUS 21 A DISSABTE 23

TORTOsA (BAIx EBRE)
Festa del Renaixement, amb la participació dels 
gegants i la cort de bèsties (Cap de setmana)

DIVENDRES 22 

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Presentació de la samarreta de la Festa Major, 
amb la participació dels gegants (Tarda)

CANOvELLEs (vALLès ORIENTAL)
Passejada d’inici de Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

CORBERA DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Matí)

EsPLUGUEs DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Passejada del seguici local, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Passejada de gegants (Tarda)

mAsqUEFA (ANOIA)
Passada i ofici solemne, amb la participació dels 
gegants (Matí)
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PARETs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Toc d’inici, amb la participació dels gegants (Tarda)
Representació de la Llegenda de la Pedra del 
Diable (Nit)

DISSABTE 23 

ALP (CERDANYA)
XVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BARCELONA-sANT JAUmE (BARCELONès)
VIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BRÀFIm (ALT CAmP)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CALONGE-sANT ANTONI DE CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
Passejada de gegants (Tarda)

CANOvELLEs (vALLès ORIENTAL)
XXV Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV 
aniversari dels gegants (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada de gegants pel barri dels Ametllers 
(Tarda)

L’EsTARTIT (BAIx EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

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

mONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
Passejada de gegants (Matí)

PARETs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Seguici popular, amb la participació dels gegants 
- Albada del Gall, seguici d’autoritats i passejada 
de gegants pel Casc Antic de Parets (Matí)

sANT POL DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tot el dia)

vIC-sANTA ANNA (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XV aniversari 
del gegantó Xumet (Tarda)

EL vILOsELL (GARRIGUEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DISSABTE 23 I DIUMENGE 24

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Participació de la colla de geganters als 
espectacles de la Festa dels Templers (Cap de 
setmana)

DIUMENGE 24 

BALAGUER (NOGUERA)
Passejada del Sereno (Tarda)

BEGUEs (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CANOvELLEs (vALLès ORIENTAL)
Anem a dormir; toc a plegar dels gegants (Tarda)

LLEIDA (sEGRIÀ)
Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

mATARÓ (mAREsmE)
Gegantada de les Santes (Tarda)

PARETs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants per l’Eixample de Parets 
(Matí)

EL PONT DE vILOmARA (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

sANT JULIÀ DE vILATORTA I vILALLEONs (OsONA)
V Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT mIqUEL DE BALENYÀ (OsONA)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DILLUNS 25 

mATARÓ (mAREsmE)
Cap a la Crida; passejada de les comparses 
mataronines (Tarda)
Desvetllament Bellugós, amb la participació de 
la Família Robafaves (Nit)

PARETs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Toc a plegar, amb la participació del gegant 
Llucifer (Matí)

TIvIssA-BARRI D’AvALL (RIBERA D’EBRE)
Anada a ofici i ballada de gegants (Matí)

DIMARTS 26 

mATARÓ (mAREsmE)
De Parranda, passejada amb la Família 
Robafaves per al públic infantil (Tarda)

DIMECRES 27 

mATARÓ (mAREsmE)
Anada i tornada d’ofici de les comparses 
mataronines (Matí)
Passada de Festa Major, amb les comparses de 
la ciutat (Tarda)

DIJOUS 28 

mATARÓ (mAREsmE)
Anada de les comparses de la ciutat a la 
residència de Sant Josep (Matí)
Postal de Gegants (Tarda)
No n’hi ha prou, ballada nocturna de les 
comparses de la ciutat (Nit)

DIVENDRES 29 

BELLvís (PLA D’URGELL)
Passejada dels gegantets (Nit)

mATARÓ (mAREsmE)
Enfigura’t i Anem a tancar, darrera sortida de la 
Família Robafaves (Tarda)

DISSABTE 30 

ARBÚCIEs (sELvA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BELLvís (PLA D’URGELL)
Concert de gralles i tambors i ballada de gegants 
(Nit)

BENICARLÓ (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. XX 
aniversari del gegantó Gori (Tarda)

LA BIsBAL D’EmPORDÀ (BAIx EmPORDÀ)
Festa de celebració del XX aniversari de la colla 
(Tot el dia)

LLEIDA-PARDINYEs (sEGRIÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mOIÀ (mOIANès)
XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mONIsTROL DE CALDERs (mOIANès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

ÒRRIUs (mAREsmE)
Passejada de gegants amb una colla convidada 
(Tarda)

sANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT LLORENç D’HORTONs (ALT PENEDès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants i nans (Tarda)

DISSABTE 30 I DIUMENGE 31

PERPINYÀ (ROssELLÓ, FRANçA)
XXIX Aplec Internacional, amb la participació de 
gegants i capgrossos catalans (Cap de setmana)

DIUMENGE 31 

ALELLA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

BELLvís (PLA D’URGELL)
Ballada de gegants (Nit)

CABRERA DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
I Cercavila d’entitats de Festa Major (Matí)

CUBELLEs (GARRAF)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LA GARRIGA (vALLès ORIENTAL)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

POLLENçA (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LA RÀPITA (ALT PENEDès)
Trobada de gegantins. V aniversari dels 
gegantons (Matí)

 

AGOST
DILLUNS 1 

sANT FELIU DE PALLEROLs (GARROTxA)
Ball dels Cavallets, Gegants i Mulassa (Tarda)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada i ballada de gegants i nans (Matí)

DIMARTS 2 

ARGENTONA (mAREsmE)
Passejada de capgrossos (Tarda)

DIMECRES 3 

ARGENTONA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

vILANOvA I LA GELTRÚ (GARRAF)
Baixada dels gegants (Tarda)

DIJOUS 4 

ARGENTONA (mAREsmE)
Anada a ofici i passejada de gegants (Tarda)

vILANOvA I LA GELTRÚ (GARRAF)
Cercavila de la vigília de Festa Major (Tarda)

DIVENDRES 5 

CALDEs DE mALAvELLA (sELvA)
Passejada de gegants cap al pregó de Festa 
Major (Nit)

vILANOvA I LA GELTRÚ (GARRAF)
Cercavila d’ofici i Cercavila del Vot del Poble (Tot 
el dia)
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DISSABTE 6 

ANDORRA LA vELLA (ANDORRA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CALDEs DE mALAvELLA (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

CAsTELLÓ D’EmPÚRIEs (ALT EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LA LLACUNA (ANOIA)
Passejada de les entitats de cultura popular 
locals (Tarda)

mALGRAT DE mAR (mAREsmE)
LIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

ELs PALLAREsOs (TARRAGONès)
Anada a ofici del seguici popular (Matí)
Despertada dels gegants (Nit)

PIRA (CONCA DE BARBERÀ)
Passejada del seguici local, amb la participació 
dels gegants (Matí)

LA RÀPITA (ALT PENEDès)
Cercavila de Festa Major, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENTAL)
Seguici de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Matí)

vImBODí I POBLET (CONCA DE BARBERÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 7 

ALP (CERDANYA)
Ofrena floral a la Mare de Déu de les Neus, amb 
la participació dels gegants (Matí)

mAIALs (sEGRIÀ)
Passejada de gegants i ball de gralles (Tarda)

mÓRA LA NOvA (RIBERA D’EBRE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIMARTS 9 

BRUssEL·LEs (BèLGICA)
Festa del Meyboom; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Tot 
el dia)

DIMECRES 10 

sANT LLORENç D’HORTONs (ALT PENEDès)
Seguici de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Matí)
Representació del Terrazel, amb la participació 
dels gegants (Nit)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Ballada nocturna de gegants (Nit)

DIJOUS 11 

CAmPOs (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada d’inici de les festes (Tarda)

DIVENDRES 12 

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
En Cu-cut dalt del ruc; passejada inaugural 
amb capgrossos i el nan Cu-cut muntant un ase 
(Tarda)

mANLLEU (OsONA)
Passejada de Festa Major (Tarda)

sANTA COLOmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Primera passada de la comparseria local (Nit)

DISSABTE 13 

BADALONA (BARCELONès)
Festa del XXX aniversari de la Colla de Geganters 
(Tarda)

CARDEDEU (vALLès ORIENTAL)
I Cursa de gegants (Tarda)

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

mAIALs (sEGRIÀ)
Correbars de Festa Major, amb la participació 
dels grallers i tabalers (Tarda)

qUEIxANs (CERDANYA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

RIUDARENEs-CAN FORNACA (sELvA)
VIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANTA sUsANNA (mAREsmE)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 14 

AmER (sELvA)
Passejada d’inici de la Festa Major (Tarda)

ARENYs DE mAR (mAREsmE)
La Nocturna, passejada nocturna dels gegants 
(Nit)

BADALONA (BARCELONès)
Seguici de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

BANYOLEs (PLA DE L’EsTANY)
Passejada de gegants (Tarda)

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Pregó de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

LA BIsBAL D’EmPORDÀ (BAIx EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CAsTELLDEFELs (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Tarda)

CERvERA-CAsTELLNOU D’OLUGUEs (sEGARRA)
Passejada dels gegants de Cervera (Matí)

COPONs (ANOIA)
Passejada de gegants (Matí)

GUALBA (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

L’HOsPITALET DE L’INFANT (BAIx CAmP)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Ballada de gegants i Cercanit, passejada 
nocturna (Tarda)

mOIÀ (mOIANès)
Cercavila de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

PERALADA (ALT EmPORDÀ)
III Trobada de Gegants i Capgrossos Medievals (Tarda)

ELs PRATs DE REI (ANOIA)
Passejada de gegants (Tarda)

DILLUNS 15 

AIGUAFREDA (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Tot el dia)

AmER (sELvA)
Sortida d’ofici i passejada dels gegants (Matí)

BADALONA (BARCELONès)
Ball solemne dels gegants dins de l’església de 
Santa Maria (Matí)

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Seguici del matí de Festa Major (Matí)
XVIII Cercavila de Cultura Popular (Tarda)

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
XXXV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BELLvís (PLA D’URGELL)
Passejada de gegants (Tarda)

BOTARELL (BAIx CAmP)
Passejada de gegants (Matí)

CAPELLADEs (ANOIA)
Seguici popular i mostra de balls, amb la 
participació dels gegants i capgrossos (Tarda)

L’EsqUIROL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

GÓsOL (BERGUEDÀ)
Ballada dels gegants i capgrossos locals (Tot el dia)

mAIALs (sEGRIÀ)
Passejada de gegants (Matí)

mOIÀ (mOIANès)
Cercavila de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Matí)

NAvARCLEs (BAGEs)
Mostra de balls de gegants (Matí)

OLOsT (OsONA)
Ballada de gegants (Matí)

LA PALmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Ballada de gegants (Matí)

RIBEs DE FREsER (RIPOLLès)
Passejada de gegants (Matí)

ROsEs (ALT EmPORDÀ)
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tot el dia)

sANT vICENç DE mONTALT (mAREsmE)
Passejada de gegants (Matí)

TARRés (GARRIGUEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

ULLAsTRELL (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

vALLDOREIx (vALLès OCCIDENTAL)
Ballada de gegants (Matí)

DIMARTS 16 

AmER (sELvA)
Sardana de l’Alcalde, amb la participació dels 
gegants (Nit)

ARENYs DE mAR (mAREsmE)
Passejada de gegants amb els macips (Tarda)
Escalada dels gegants per les escales de la plaça 
de la Mina (Nit)

BARCELONA-GRÀCIA (BARCELONès)
Ballada i ofrena dels grups de cultura popular a 
sant Roc (Matí)

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Ballada dels gegants centenaris de la Plaça Nova 
(Matí)
Seguici de Sant Roc, amb la participació dels 
gegants centenaris de la Plaça Nova (Matí)

sANTA COLOmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Passada dels gegants (Matí)

DIMECRES 17 

AmER (sELvA)
Passejada de final de la Festa Major (Tarda)

LA BIsBAL D’EmPORDÀ (BAIx EmPORDÀ)
Ballada de gegants (Tarda)

CABRILs (mAREsmE)
La Troca, passejada d’inici de la Festa Major 
(Tarda)

GÓsOL (BERGUEDÀ)
Ballada dels gegants i capgrossos locals (Matí)

mOIÀ (mOIANès)
Passejada de la Festa de l’Arbre Fruiter, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

DIJOUS 18 

sANT ANTONI DE vILAmAJOR (vALLès ORIENTAL)
Passejada d’inici de la Festa Major (Tarda)

TARRAGONA (TARRAGONès)
Arribada de l’aigua de Sant Magí, amb la 
participació del seguici popular (Tarda)

DIVENDRES 19 

TARRAGONA (TARRAGONès)
Professó de Sant Magí, amb la participació del 
seguici (Tarda)
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DISSABTE 20 

CALONGE-sANT ANTONI DE CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
Passejada de gegants (Tarda)

sANTA COLOmA DE qUERALT (CONCA DE BARBERÀ)
XVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

EL vILOsELL (GARRIGUEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIUMENGE 21 

CARDONA (BAGEs)
Passejada de gegants (Tarda)

ELs HOsTALETs DE BALENYÀ (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PUIGCERDÀ (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

sANT ANTONI DE vILAmAJOR (vALLès ORIENTAL)
Sarau gegant; passejada de gegants (Tarda)

sANTA COLOmA DE qUERALT (CONCA DE BARBERÀ)
Seguici d’autoritats, amb la participació dels 
gegants (Matí)

DILLUNS 22 

mOLLET DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

DIMARTS 23 

sITGEs (GARRAF)
Sortida dels entremesos i balls populars (Matí)
Processó cívica (Tarda)
Baixada dels balls populars per les escales de la 
Punta (Nit).

DIMECRES 24 

BENICARLÓ (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
Processó dels sants patrons, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

GRANOLLERs (vALLès ORIENTAL)
Anada de les gegantes de la ciutat a buscar els 
rams de Festa Major (Tarda)

IGUALADA (ANOIA)
Processó de Sant Bartomeu, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

mANREsA (BAGEs)
Baixada del seguici fins a l’ajuntament (Nit)

sITGEs (GARRAF)
Matinal i sortida d’ofici (Matí)
Processó i entrada de sant Bartomeu (Tarda)

TORDERA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Matí)

vILAssAR DE DALT (mAREsmE)
Passejada d’inici de Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

DIJOUS 25 

BALAGUER (NOGUERA)
Ballada de gegants (Nit)

DENDERmONDE (BèLGICA)
Festa del Katuit; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Tot 
el dia)

GRANOLLERs (vALLès ORIENTAL)
Sortida del seguici i pregó de la Festa Major de 
Blancs i Blaus (Tarda)

IGUALADA (ANOIA)
Passejada de gegants (Tarda)

mANREsA (BAGEs)
Miragegants, activitats geganteres infantils 
(Tarda)

TARADELL (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

TORROELLA DE mONTGRí (BAIx EmPORDÀ)
Passejada de Festa Major, amb la participació 
dels gegants (Matí)

vILAssAR DE DALT (mAREsmE)
Concert-vermut de gralles i brindis de Festa 
Major (Tot el dia)

DIVENDRES 26 

AvIÀ (BERGUEDÀ)
Passejada de gegants (Tarda)

mANREsA (BAGEs)
Gegannit, passejada nocturna de les colles 
manresanes (Nit)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Festa de l’Aigua dels gegants de Sant Llorenç 
(Tarda)

DISSABTE 27 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Passejada del seguici popular (Tarda)

BERGA (BERGUEDÀ)
Rebuda de les comparses a la Mare de Déu de 
Queralt (Matí)

CAmPLLONG (GIRONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CAsTELLTERçOL (mOIANès)
Passejada de gegants (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
Passejada dels gegants de l’Aquelarre (Nit)

GRANOLLERs (vALLès ORIENTAL)
Convidada dels gegants de la Ciutat (Tot el dia)

JUNEDA (GARRIGUEs)
Ball de la Branda, amb la participació dels 
gegants (Matí)

mANREsA (BAGEs)
Passejada de Festa Major i ballada dels grups 
del seguici (Tarda)

NAvÀs (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

PINEDA DE mAR (mAREsmE)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX 
aniversari dels gegants (Tarda)

sANT BARTOmEU DEL GRAU (OsONA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANTA mARIA D’OLÓ (mOIANès)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos. XIV Pujada 
a la costa (Tarda)

LA sEU D’URGELL (ALT URGELL)
XXV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

vILAssAR DE DALT (mAREsmE)
GEGANiT 2016 (Tot el dia)

DISSABTE 27 I DIUMENGE 28

ATH (BèLGICA)
Festa de la Ducasse; festa declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco (Cap 
de setmana)

DIUMENGE 28 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Anada i tornada d’ofici del seguici popular (Matí)
Processó de sant Julià, amb la participació dels 
gegants (Tarda)

L’EsCALA (ALT EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LILLA (CONCA DE BARBERÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos; estrena d’una 
figura (Matí)

mANREsA (BAGEs)
Acompanyament de les autoritats i ballada de la 
imatgeria de la ciutat (Matí)

RIPOLLET (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

LA sEU D’URGELL (ALT URGELL)
Ball Cerdà, amb la participació dels gegants 
(Matí)

TAvERTET (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DILLUNS 29 

L’ARBOç (BAIx PENEDès)
Seguici popular infantil, amb la participació dels 
gegantons (Matí)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALT PENEDès)
Tronada i passejada d’inici de Festa Major (Matí)
Processó de Sant Fèlix des de la casa de 
l’administrador fins a l’església, amb la 
participació del seguici (Tarda)

DIMARTS 30 

CAsTELLTERçOL (mOIANès)
Corredissa nocturna, amb la participació dels 
gegants (Nit)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALT PENEDès)
Sortida d’ofici i ballada del seguici (Matí)
Processó i entrada de Sant Fèlix, amb la 
participació del seguici (Tarda)

DIMECRES 31 

LA GARRIGA (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALT PENEDès)
Sortida d’ofici i ballada del seguici (Matí)
Processó de tornada de sant Fèlix a casa de 
l’administrador, amb la participació del seguici 
(Tarda)

 

SETEMBRE
DIJOUS 1 

CENTELLEs (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

vILAFRANCA DEL PENEDès (ALT PENEDès)
Passejada del seguici petit (Tarda)

DIVENDRES 2 

BERGA (BERGUEDÀ)
Passacarrers i salts de Patum (Tot el dia)

sABADELL (vALLès OCCIDENTAL)
Despertar de Festa Major, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Seguici inaugural de Festa Major (Tarda)

sANTA PERPèTUA DE mOGODA (vALLès OCCIDENTAL)
Sortida del seguici, amb la participació dels 
gegants (Nit)

TORREDEmBARRA (TARRAGONès)
Desvetllada dels gegants, passejada nocturna 
(Nit)

DISSABTE 3 

ANGLès (sELvA)
XX Trobada de Gegants i Capgrossos. XX 
aniversari dels gegants(Tarda)

BERGA (BERGUEDÀ)
Patum de lluïment i Patum completa (Tot el dia)
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LEs BORGEs BLANqUEs (GARRIGUEs)
XXXIV Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs 
de les Borges Blanques. Declarada Festa Popular 
d’Interès Cultural (Tarda)

CENTELLEs (OsONA)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DOsRIUs (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

mONTBLANC-AmICs DELs GEGANTs (CONCA DE BARBERÀ)
Convidada dels Veguers (Tarda)

PALAFOLLs (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
XVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sABADELL (vALLès OCCIDENTAL)
Cercavila de Festa Major, amb la participació del 
seguici popular (Tarda)

sANT ANDREU DE LA BARCA-AIGÜEsTOsEs (BAIx 
LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT CELONI (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT qUIRzE DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Passejada i mostra de balls de tota la imatgeria 
local. XXX aniversari dels gegants nous (Tarda)

TORREDEmBARRA (TARRAGONès)
Passejada de la vigília, amb la participació del 
seguici popular (Tarda)

TORTOsA (BAIx EBRE)
Ban cavalcada, amb la participació dels gegants 
i la cort de bèsties (Matí)

ULLDECONA (mONTsIÀ)
XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 4 

ARBÚCIEs (sELvA)
Passejada de gegants pel veïnat de Llors (Matí)

LA BEGUDA ALTA (ALT PENEDès)
XXIX Trobada de Gegants i Capgrossos; estrena 
de la restauració dels gegants vells (Matí)

CALDEs D’EsTRAC (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mANLLEU (OsONA)
Passejada de Festa Major (Tarda)

mARTORELLEs (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mONTBLANC (CONCA DE BARBERÀ)
Seguici petit (Tarda)

mONTBLANC-AmICs DELs GEGANTs (CONCA DE BARBERÀ)
Mostra de Gegants i Bestiari de les Festes de la 
Serra (Matí)

RELLINARs (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sABADELL-CONCÒRDIA (vALLès OCCIDENTAL)
Cursa popular de Sabadell, amb la participació 
dels gegants (Matí)

sANT HIPÒLIT DE vOLTREGÀ (OsONA)
XXIII Trobada Comarcal de Gegants d’Osona. XXX 
aniversari dels gegants i estrena dels vestits 
nous (Matí)

TORREDEmBARRA (TARRAGONès)
Anada a ofici i passada de lluïment del seguici 
popular (Tot el dia)

TORTOsA (BAIx EBRE)
Seguici de Festa Major - Ball de l’Àliga davant 
l’altar major - Sortida d’ofici (Matí)
Processó de la Cinta, amb la participació dels 
gegants i la cort de bèsties (Tarda)

vILANOvA DEL CAmí (ANOIA)
XXVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIUMENGE 4 I DILLUNS 5

sABADELL (vALLès OCCIDENTAL)
Exposició dels gegants de la ciutat (Tot el dia)

DILLUNS 5 

ANGLès (sELvA)
Gales d’Anglès, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

sABADELL (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

DIMARTS 6 

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIMECRES 7 

LEs BORGEs DEL CAmP (BAIx CAmP)
Tronada i ballada dels gegants (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Toc d’inici i seguici. Seguici de Festa Major 
(Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Tarda)

mONTBLANC-AmICs DELs GEGANTs (CONCA DE BARBERÀ)
Beu les Bèsties (Nit)

OLOT (GARROTxA)
Passejada de la faràndula olotina (Tarda)

sOLsONA (sOLsONès)
Passacarrers amb el seguici popular (Matí)

DIJOUS 8 

BARCELONA-mARINA (BARCELONès)
Ballada de gegants a l’església de la Mare de 
Déu del Port (Tarda)

CANET DE mAR (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Anada a ofici i ballada de gegants (Matí)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Matí)

mONTBLANC (CONCA DE BARBERÀ)
Ofici i actuació del seguici popular (Matí)
Processó de baixada de la Mare de Déu de la 
Serra, amb la participació del seguici (Tarda)

OLOT (GARROTxA)
Processó de la Mare de Déu del Tura i passejada 
dels gegants, cabeçuts i cavallets (Matí)

PUIGCERDÀ (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

sOLsONA (sOLsONès)
Baixada del seguici popular i ballets tradicionals 
(Matí)
Capta dels gegants (Tarda)

TREmP (PALLARs JUssÀ)
Passejada de gegants (Matí)

DIVENDRES 9 

LA LLAGOsTA (vALLès ORIENTAL)
Passejada d’inici de Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

mAÓ (mENORCA, ILLEs BALEARs)
Passejada de gegants (Tarda)

mONTBLANC (CONCA DE BARBERÀ)
Ofici i actuació del seguici popular (Matí)
Processó de retorn de la Mare de Déu de la 
Serra, amb la participació del seguici (Tarda)

sOLsONA (sOLsONès)
Baixada del seguici popular i ballets tradicionals 
(Matí)

DISSABTE 10 

BREDA (sELvA)
Pujada al turó de Santa Anna, amb la 
participació dels gegants (Nit)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Tarda Gegant (Tarda)

PALmA DE mALLORCA (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
XX Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PONTs (NOGUERA)
Trobada de Gegants (Tarda)

ROERmOND (PAïsOs BAIxOs)
Passejada del gegant Sant Cristòfol (Tot el dia)

sANAÜJA (sEGARRA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT ADRIÀ DE BEsÒs (BARCELONès)
VI Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANT JOAN DE LEs ABADEssEs (RIPOLLès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DISSABTE 10 A DIUMENGE 25

BARCELONA (BARCELONès)
Exposició del seguici popular al palau de la 
Virreina (Tot el dia)

DIUMENGE 11 

ALELLA (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

ALP (CERDANYA)
Participació dels gegants en els actes de la Diada 
(Tarda)

BADALONA (BARCELONès)
Ballada de l’Àliga de la ciutat (Matí)

BREDA (sELvA)
Passejada de gegants (Matí)

CARDONA (BAGEs)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CAsTELLAR DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

LLIçÀ D’AmUNT (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Toc a plegar. Toc a plegar i veredicte de Festa 
Major (Tarda)

mONTmAJOR (BERGUEDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

ELs PALLAREsOs (TARRAGONès)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants 
(Matí)

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Ball solemne dels gegants i ofrena floral (Matí)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants (Matí)

sALLENT (BAGEs)
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos. XXXV 
aniversari dels gegants Reis (Tarda)

sANT ADRIÀ DE BEsÒs (BARCELONès)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants (Matí)

sANT BOI DE LLOBREGAT-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAT)
Ofrena floral, amb la participació dels gegants (Matí)

sANT FRUITÓs DE BAGEs (BAGEs)
Caminada fins a Sant Benet, amb la participació 
dels gegants (Matí)
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sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Passejada de gegants (Matí)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Ballada de gegants (Matí)

TÀRREGA (URGELL)
Passejada de gegants (Matí)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

DIVENDRES 16 

EsPLUGUEs DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Seguici del pregó, amb la participació dels 
gegants (Nit)

mONTORNès DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Seguici popular d’inici de la Festa Major (Tarda)

sABADELL-GRÀCIA (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de torxes d’inici de la Festa Major 
(Tarda)

DIVENDRES 16 A DIUMENGE 18

L’EsTARTIT (BAIx EmPORDÀ)
XXIII Vila Gegantera Gironina (Cap de setmana)

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
X Fira del Món Geganter (Cap de setmana)

DISSABTE 17 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Tarda)

PREmIÀ DE DALT (mAREsmE)
Arrela’t. Mostra de cultura popular, amb la 
participació dels gegants. (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada de gegants i nans (Tarda)

vILANOvA I LA GELTRÚ (GARRAF)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXXV 
aniversari de la colla (Tarda)

DISSABTE 17 I DIUMENGE 18

BALAGUER (NOGUERA)
Inauguració i passejada de gegants pel mercat 
medieval (Tot el dia)

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
VI Pujada amb els gegants a Santa Maria de 
Cervelló (Cap de setmana)

DIUMENGE 18 

L’AmETLLA DE mEROLA (BERGUEDÀ)
Ballada de gegants (Matí)

ARGENTONA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Matí)

BARCELONA-POBLENOU (BARCELONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CANET DE mAR (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

EsPLUGUEs DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

mONTORNès DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
XXVII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sABADELL-GRÀCIA (vALLès OCCIDENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Aplec de Castellet, amb la participació dels 
gegants (Matí)

TORELLÓ (OsONA)
Passejada i ballada de gegants i nans (Matí)

vALLDOREIx (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

DILLUNS 19 

TARRAGONA (TARRAGONès)
Sortida del seguici popular petit de la ciutat 
(Tarda)

DIMECRES 21 

TARRAGONA (TARRAGONès)
Arrencada dels gegants - Baixada de l’Àliga 
(Tarda)

DIJOUS 22 

BARCELONA (BARCELONès)
Toc d’inici i seguici inaugural (Tarda)

sITGEs (GARRAF)
Processó cívica, amb la participació del seguici 
(Tarda)

TARRAGONA (TARRAGONès)
Cercavila de la vigília de Santa Tecla, amb la 
participació del seguici (Tarda)

DIVENDRES 23 

BARCELONA (BARCELONès)
Xambanga de Gegants (Nit)

CALELLA (mAREsmE)
Acompanyament de les autoritats i mostra de 
balls (Matí)

REUs (BAIx CAmP)
Cercavila del Seguici Petit (Tarda)

RODA DE TER (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

sITGEs (GARRAF)
Matinal infantil i sortida d’ofici (Matí)
Processó i entrada de Santa Tecla (Tarda)

TARRAGONA (TARRAGONès)
Anada i tornada d’ofici del seguici popular (Matí)
Professó de Santa Tecla i entrada del braç a la 
catedral, amb la participació del seguici (Tarda)

TARRAGONA-NANOs NOUs (TARRAGONès)
Sessió oberta de fotos dels Nanos Nous (Matí)

DISSABTE 24 

BARCELONA (BARCELONès)
Matinades - Anada a ofici amb el seguici - Matí 
Gegant: mostra de balls i passejada de gegants i 
nans (Matí)
Seguici d’autoritats i ball de l’Àliga i els Gegants 
de la Ciutat (Matí)
Cavalcada de la Mercè - Toc a plegar (Tarda)

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 (Tarda)

CERvERA (sEGARRA)
XXXV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Seguici popular, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

ELs PRATs DE REI (ANOIA)
Passejada de gegants (Tarda)

REUs (BAIx CAmP)
Matí Gegant; trobada de tots els gegants de la 
ciutat (Matí)
Toc de Festa i sortida del seguici popular (Tarda)
Ballada del seguici popular de la ciutat  (Tarda)

RODA DE TER (OsONA)
Festa d’aniversari del gegantó local (Tarda)

sANTA COLOmA DE FARNERs (sELvA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

sANTPEDOR (BAGEs)
XXXII Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 25 

ARBÚCIEs (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

BALAGUER (NOGUERA)
Participació dels gegants a la fira d’entitats (Tot 
el dia)

CALELLA (mAREsmE)
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CAssÀ DE LA sELvA (GIRONès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CERvERA (sEGARRA)
Anada a ofici i seguici de Festa Major (Matí)

CORçÀ (BAIx EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

EsPINALBET (BERGUEDÀ)
Passejada de gegants (Matí)

PALAU-sOLITÀ I PLEGAmANs (vALLès OCCIDENTAL)
XII Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX 
aniversari dels gegants vells (Matí)

EL PRAT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Ballada de gegants a Fonollet (Matí)

REUs (BAIx CAmP)
Baixada del seguici popular fins al santuari de la 
Mare de Déu de Misericòrdia (Matí)

TARADELL (OsONA)
XXIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

vANDELLÒs (BAIx CAmP)
III Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DILLUNS 26 

CERvERA (sEGARRA)
Seguici infantil (Tarda)

DIMECRES 28 

LLEIDA (sEGRIÀ)
Anem de Festa! Anada del seguici al pregó 
(Tarda)

DIJOUS 29 

LLEIDA (sEGRIÀ)
Seguici de les Festes de Tardor (Matí)

mOLINs DE REI (BAIx LLOBREGAT)
Tradicional Cercavila dels Gegants Vells (Matí)

DIVENDRES 30 

BARCELONA-sARRIÀ (BARCELONès)
Passejada de gegants i ball del toc d’inici (Tarda)
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DISSABTE 15 

BADALONA (BARCELONès)
V Fira de Gegants i Capgrossos de Badalona (Tot 
el dia)

CALLÚs (BAGEs)
XIX Trobada Comarcal de Gegants del Bages-
Berguedà (Tarda)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Tot el dia)

LA sEU D’URGELL (ALT URGELL)
Passejada i ballada de gegants (Tarda)

DIUMENGE 16 

EsPINALBET (BERGUEDÀ)
XXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DISSABTE 22 

BANYOLEs (PLA DE L’EsTANY)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

BARCELONA-CAsC ANTIC (BARCELONès)
XIII Ballada d’elements històrics a Santa Maria 
del Mar (Tarda)

mATARÓ-sANT sImÓ (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

PAmPLONA-sANDUzELAI (NAvARRA)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 22 I DIUMENGE 23

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
XIX Trobada Comarcal de Gegants del Baix 
Llobregat (Cap de setmana)

DIUMENGE 23 

ALP (CERDANYA)
Passejada de gegants (Matí)

CAPELLADEs-CAPGROssOs (ANOIA)
Cursa de capgrossos (Matí)

RODA DE TER (OsONA)
XIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

vALLs (ALT CAmP)
Anada i sortida d’ofici (Matí)

DIMECRES 26 

BELLvís (PLA D’URGELL)
Processó de Festa Major, amb la participació dels 
gegants (Matí)

DIVENDRES 28 

GIRONA (GIRONès)
Passejada d’inici de Fires amb la participació 
dels gegants i balls a plaça (Tarda)

DISSABTE 29 

BELLvís (PLA D’URGELL)
Passejada de gegants (Matí)

GIRONA (GIRONès)
Matinades d’inici de Fires, amb la participació 
dels grallers (Matí)
Passejada dels capgrossos de la ciutat (Matí)

mONIsTROL DE mONTsERRAT-vIsERTA (BAGEs)
Passejada dels gegants pel recinte firal (Tot el dia)

sANT JOAN DE vILATORRADA (BAGEs)
XXXIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 30 

ARBÚCIEs (sELvA)
XXXII Festa del Flabiol; passejada dels gegants 
amb l’acompanyament de flabiols (Matí)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Castanyada popular, amb la participació de la 
colla gegantera (Tarda)

mONIsTROL DE mONTsERRAT-vIsERTA (BAGEs)
Passejada dels gegants pel recinte firal (Tarda)

DILLUNS 31 

ELs PALLAREsOs (TARRAGONès)
Festa de la Castanyada, amb la participació dels 
gegants (Nit)

 

OCTUBRE
DISSABTE 1 

L’ALCORA (ALCALATéN, PAís vALENCIÀ)
V Trobada de Gegants i Cabuts (Tarda)

BALAGUER (NOGUERA)
Passejada de gegants (Tarda)

BARCELONA-sARRIÀ (BARCELONès)
Passejada de Festa Major, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

CALAFELL-sEGUR DE CALAFELL (BAIx PENEDés)
Trobada de Gegants i Capgrossos de Segur de 
Calafell (Tarda)

CALDEs DE mALAvELLA (sELvA)
XVIII Trobada de Gegants i Capgrossos (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)

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)

BELLvís-ELs ARCs (PLA D’URGELL)
Passejada de gegants (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)

RIPOLLET (vALLès OCCIDENTAL)
XXVI Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

RIUDECOLs (BAIx CAmP)
Passejada de gegants (Matí)

DIVENDRES 7 A DIUMENGE 9

BARCELONA-BARCELONETA (BARCELONès)
Festa Major de la Barceloneta, amb la 
participació dels gegants (Cap de setmana)

DISSABTE 8 

CAmPOs (mALLORCA, ILLEs BALEARs)
Trobada de Gegants i Capgrossos. X aniversari 
dels gegants (Tarda)

mARTORELL (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Tarda)

TORELLÓ (OsONA)
XXX Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DISSABTE 8 A DIUMENGE 15 DE GENER

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Exposició “60 Anys de tradició gegantera a Rubí: 
de vila a ciutat amb ulls de gegants…” (Tot el dia)

DIUMENGE 9 

ALCOvER (ALT CAmP)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

BENICARLÓ (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
Processó cívica, amb la participació dels gegants 
(Matí)

BORRIANA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
Passejada de gegants i cabuts (Matí)

BREDA (sELvA)
Passejada de gegants (Tot el dia)

FLAçÀ (GIRONès)
Passejada de gegants (Tarda)

mONTBLANC-AmICs DELs GEGANTs (CONCA DE BARBERÀ)
Passejada del bestiari infantil (Matí)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Passejada de gegants (Matí)

sANT FELIU DE LLOBREGAT-ACF (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT FELIU DE LLOBREGAT-CIUTAT (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

LA vALL D’UIxÓ (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
Cercavila de la Conquesta, amb la participació de 
gegants (Tarda)

DILLUNS 10 

mATARÓ-EsCOLA mARTA mATA (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIMECRES 12 

IGUALADA (ANOIA)
Passejada dels gegants de la Font Vella (Tarda)

LA BEGUDA ALTA (ALT PENEDès)
Passejada de gegants (Matí)

sANT CUGAT DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Anada de la gegantona Salut fins a l’ermita de la 
Salut (Matí)
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sANT ANDREU DE LA BARCA-AIGÜEsTOsEs (BAIx LLOBREGAT)
XXI Trobada de Gegants i Capgrossos. X aniversari 
de la gegantona Ètnia (Matí)

TORROELLA DE mONTGRí (BAIx EmPORDÀ)
Passejada de gegants i capgrossos (Matí)

DIUMENGE 27 A DISSABTE 31

BARCELONA-PLAçA NOvA (BARCELONès)
Exposició “Perquè avui és Santa Llúcia… Pels 
volts de la Plaça Nova…” (Tot el dia)

 

DESEMBRE
DISSABTE 3 

BALAGUER (NOGUERA)
Participació dels gegants a la fira de Santa Llúcia 
(Tot el dia)

DISSABTE 3 A DIUMENGE 18

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de la Carassa per la Fira de Santa Llúcia 
(Matí)

DIUMENGE 4 

LLINARs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants. Amb una colla convidada 
especial (Matí)

TIvIssA-BARRI D’AvALL (RIBERA D’EBRE)
Passejada de gegants (Tot el dia)

DIMARTS 6 

mALGRAT DE mAR (mAREsmE)
LIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIMECRES 7 

CAsTELLDEFELs (BAIx LLOBREGAT)
Passejada de gegants (Tarda)

DIJOUS 8 

AIGUAFREDA (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

GIRONELLA (BERGUEDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT mARçAL (ALT PENEDès)
Passejada de gegants (Matí)

DIUMENGE 11 

CALDEs D’EsTRAC (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV aniversari 
dels gegants (Matí)

GAvÀ (BAIx LLOBREGAT)
Passejada del seguici popular (Tarda)

mONTEsqUIU (OsONA)
V Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

EL PRAT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
Carpa gegantera a la Fira de Santa Llúcia (Matí)

LA sEU D’URGELL (ALT URGELL)
Passejada i ballada de gegants (Matí)

DISSABTE 17 

BELLvís (PLA D’URGELL)
Actes en benefici de de la Marató, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

FORNELLs DE LA sELvA (GIRONès)
Tió popular, amb la participació de la colla 
gegantera (Tarda)

sANT vICENç DELs HORTs (BAIx LLOBREGAT)
Actes en benefici de de la Marató, amb la 
participació dels gegants (Tot el dia)

vACARIssEs (vALLès OCCIDENTAL)
Actes en benefici de de la Marató, amb la 
participació dels gegants (Matí)

DIUMENGE 18 

ALELLA (mAREsmE)
Passejada de gegants (Matí)

 

NOVEMBRE
DIMARTS 1 

HOsTALRIC (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

DISSABTE 5 

GIRONA (GIRONès)
Baixada del drac per les escales de la catedral (Nit)

mONTBLANC-vILA (CONCA DE BARBERÀ)
II Diada dels Gegants i Nanos de Montblanc 
(Tarda)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Trobada de Gegantons i Capgrossos (Tarda)

DIUMENGE 6 

BARCELONA-CLOT (BARCELONès)
XL Cercavila de Festa Major (Matí)

GIRONA (GIRONès)
XXXV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

PUIG-REIG (BERGUEDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

TEIÀ (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXX aniversari 
dels gegants (Matí)

DIMARTS 8 

BALAGUER (NOGUERA)
Passejada, ballades i taller de gegants (Matí)

DIJOUS 10 

CELLERA DE TER (sELvA)
Marxa de torxes, amb la participació dels grallers 
(Tarda)

DISSABTE 12 

ARENYs DE mUNT (mAREsmE)
Passejada de gegants (Tarda)

CERDANYOLA DEL vALLès (vALLès OCCIDENTAL)
Passejada de gegants (Tarda)

JAFRE (BAIx EmPORDÀ)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

sANTA COLOmA DE FARNERs (sELvA)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Tarda)

DISSABTE 12 A DIVENDRES 25

BARCELONA-sANT ANDREU DE PALOmAR (BARCELONès)
IV Mostra d’Imatgeria Festiva de Sant Andreu de 
Palomar (Tot el dia)

DIUMENGE 13 

BARCELONA-sAGRERA (BARCELONès)
XIV Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

CALONGE (BAIx EmPORDÀ)
Passejada de gegants (Matí)

DOsRIUs (mAREsmE)
Passejada de gegants (Matí)

PERALADA (ALT EmPORDÀ)
Ball de Places (Matí)

vILALLONGA DE TER (RIPOLLès)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DIVENDRES 18 

sANT CLImENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Anada al pregó i Esclat de Festa Major, amb la 
participació dels gegants (Tarda)

DISSABTE 19 

mAIALs (sEGRIÀ)
Passejada de gegants (Matí)

sANT CLImENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Ballada de lluïment dels grups de cultura 
popular locals, amb la participació dels gegants 
(Matí)

DIUMENGE 20 

LLORET DE mAR-AssOCIACIÓ DE GEGANTs I CAPGROssOs 
(sELvA)
Trobada de Gegants i Capgrossos. XXV aniversari 
dels gegants (Matí)

mAIALs (sEGRIÀ)
Actuació dels grallers i tabalers a l’esmorzar 
popular per tastar l’oli nou (Matí)

sANT CLImENT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
VIII Mostra de Grups Folklòrics (Matí)

sANT LLORENç sAvALL (vALLès ORIENTAL)
VIII Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

DISSABTE 26 

BARCELONA-sANT ANDREU DE PALOmAR (BARCELONès)
Esclat Andreuenc (Tarda)

ÒRRIUs (mAREsmE)
Passejada de gegants amb una colla convidada 
(Tarda)

PUIGCERDÀ (CERDANYA)
Passejada de gegants (Nit)

TORROELLA DE mONTGRí (BAIx EmPORDÀ)
Cercavila de foc amb el Drac i els Tambors del 
Baix Ter (Nit)

DIUMENGE 27 

AIGUAFREDA (vALLès ORIENTAL)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)

BARCELONA-sANT ANDREU DE PALOmAR (BARCELONès)
Cercavila de Festa Major (Matí)

mONTORNès DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Passejada de gegants (Matí)

sANT ANDREU DE LLAvANEREs (mAREsmE)
Trobada de Gegants i Capgrossos (Matí)
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AGRAÏMENTS

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i la 
Coordinadora de Geganters de Barcelona agraeixen 
la col·laboració de les colles geganteres associades, 
dels vocals territorials, dels amics geganters i de totes 
les persones i entitats que han aportat dades per a la 
confecció d’aquest calendari de trobades, sortides i 
festes amb gegants i capgrossos.

NOTES

També podeu consultar aquest calendari en 
format digital, així com les agendes detallades i 
actualitzades, als llocs web de l’Agrupació de Colles 
de Geganters de Catalunya i de la Coordinadora de 
Geganters de Barcelona:

www.gegants.cat    www.gegantsbcn.cat 

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i 
la Coordinadora de Geganters de Barcelona no es 
fan responsables de qualsevol canvi que les colles 
duguin a terme en els actes després de la publicació 
d’aquest calendari.

CRÈDITS

Editen: Agrupació de Colles de Geganters de 
Catalunya i Coordinadora de Geganters de Barcelona

Entitats col·laboradores: Federació Valenciana de 
Nanos i Gegants, Maison des Géants (Bèlgica) i 
Federatie van Nederlandse Reuzen (Països Baixos) 

Coordinació del calendari: Gerard Picó

Coordinació dels textos: Gerard Pouget

Textos: Daniel Carbonell, Pol Ducable, Ivó Jordà, Pere 
Olivé,  Roser Olivé, Pau Plana, Pau Puig, Francesc Sans 
i Àngel Vallverdú

Assessorament lingüístic dels textos: Gerard Pouget

Imatges:  Ivó Jordà, Xavier Navarro, Gerard Picó, 
Gerard Pouget, Pau Puig, Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i guanyadors i participants 
del concurs fotogràfic El Fet Geganter

ISBN B-3054-2016.

BALAGUER (NOGUERA)
Actes en benefici de de la Marató, amb la 
participació dels gegants (Tot el dia)

BARCELONA-POBLE sEC (BARCELONès)
Actes en benefici de de la Marató, amb la 
participació dels gegants (Matí)

BREDA (sELvA)
Actes en benefici de de la Marató, amb la 
participació dels gegants (Matí)

CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Festa d’aniversari dels gegants nous (Matí)

HOsTALRIC (sELvA)
Passejada de gegants (Tarda)

RUBí (vALLès OCCIDENTAL)
Participació dels gegants a la representació del 
“Poema de Nadal” (Tarda)

sANT vICENç DE CAsTELLET (BAGEs)
Tió popular, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Trobada Comarcal de Gegants del Maresme 
(Matí)

DIVENDRES 23 

CAsTELLÓ-DANsANTs DEL CORPUs (PLANA ALTA, PAís vALENCIÀ)
Betlem de la Pigà; representació costumista amb 
nanos, gegants i cavallets (Nit)

DISSABTE 24 

CALAFELL (BAIx PENEDés)
Festa del Tió, amb la participació dels gegants 
(Tarda)

DIMARTS 27 

mONCOFA (PLANA BAIxA, PAís vALENCIÀ)
Cercavila de la Carta Pobla, amb la participació 
dels gegants (Tarda)

DISSABTE 31 

BARCELONA (BARCELONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

LEs BORGEs BLANqUEs (GARRIGUEs)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

CALAFELL (BAIx PENEDés)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

CALELLA (mAREsmE)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

CENTELLEs (OsONA)
Passejada de gegants (Matí)

L’EsPLUGA DE FRANCOLí (CONCA DE BARBERÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

FLIx (RIBERA D’EBRE)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

L’HOsPITALET DE LLOBREGAT-FLORIDA (BAIx LLOBREGAT)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

LA JONqUERA (ALT EmPORDÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

mOLLERUssA (PLA D’URGELL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

mOLLET DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

mONTBLANC (CONCA DE BARBERÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

mONTORNès DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

mONT-ROIG DEL CAmP (BAIx CAmP)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

OLOT (GARROTxA)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

ONTINYENT (vALL D’ALBAIDA, PAís vALENCIÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

PARETs DEL vALLès (vALLès ORIENTAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

LA POBLA DE mAFUmET (TARRAGONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

EL PRAT DE LLOBREGAT (BAIx LLOBREGAT)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

REUs (BAIx CAmP)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

sANT BOI DE LLOBREGAT-CAsABLANCA (BAIx LLOBREGAT)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

sANT FRUITÓs DE BAGEs (BAGEs)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

sANTA COLOmA DE CERvELLÓ (BAIx LLOBREGAT)
Passada dels gegants (Matí)

sANTA COLOmA DE GRAmENET (BARCELONès)
Passejada dels gegants vells (Tarda)

LA séNIA (mONTsIÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

sENTmENAT (vALLès OCCIDENTAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

TARRAGONA (TARRAGONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

TERRAssA (vALLès OCCIDENTAL)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

TIvIssA-AvALL (RIBERA D’EBRE)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

TORROELLA DE mONTGRí (BAIx EmPORDÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

vALLs (ALT CAmP)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

vANDELLÒs I L’HOsPITALET DE L’INFANT (BAIx CAmP)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

vILA-sECA (TARRAGONès)
Sortida de l’Home dels Nassos (Tarda)

vINARÒs (BAIx mAEsTRAT, PAís vALENCIÀ)
Sortida de l’Home dels Nassos (Matí)

LA CAIXA

Manuel Castro Cardona
Segon Premi El Fet Geganter 2015



Patrocinador Exclusiu
de l’Agrupació Amb el suport


